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USNESENÍ Č. 510/2016 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 

I. Vodní dílo ul. Nad Strání 

souhlasí se smlouvou o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvou, smlouvou o budoucí smlouvě 
o příplatku mimo základní kapitál a dohodou o započtení pohledávek se společností Severočeská 
vodárenská společnost, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 490 99 469, na 
předání a převzetí stavby „Liberec, Vratislavice n. N., ul. Nad Strání – vodovod a kanalizace pro 
RD na p. p. č. 565/1, číslo stavby LI 032 470“  

u k l á d á  

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

T: 06/2016 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

II. Záměr směny pozemků 

schvaluje záměr směny p. p. č. 1280/17 (oddělené z p. p. č. 1280/1 dle GP č. 3025-238/2010 
z 6. 9. 2010), při ul. Zámecký vrch, v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

III. Záměr prodeje pozemků 

1. schvaluje záměr prodeje p. p. č. 635/5 o výměře 60 m2, p. p. č. 635/6 o výměře 7 m2, p. p. č. 
635/7 o výměře 29 m2 a p. p. č. 635/8 o výměře 43 m2, oddělených z p. p. č. 635/1 dle GP 
č. 3646-8/2016 z 2. 3. 2016, při ul. Dlouhomostecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za cenu 
315 000 Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků, 

2. schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1886/78 o výměře 21 m2, oddělené z p. p. č. 1886/3 dle GP 
č. 3681-621/2016, při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za cenu za cenu 
18 000 Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků, 

IV. Služebnosti 

1. 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 a 2368/3 
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. 
2368/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, V. Č. a P. Č., a kteréhokoliv dalšího vlastníka a ve 
prospěch vlastníka rodinného domu č. p. 1463, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 
stojícího na p. p. č. 2368/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, P. Č. a V. Č., a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 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. 2235 
a p. p. č. 2234 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1318, M. H. 
a V. V., a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
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kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2061/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2383/1 
a p. p. č. 2383/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1550, 
A. N. a L. 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. 2061/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2382/1 
a p. p. č. 2382/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1627, 
J. M., 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. 2061/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2408/3 
a p. p. č. 2408/5 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1739, 
L. T., 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. 2061/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2408/1 
a p. p. č. 2408/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1740, 
M. K. a J. K., 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. 2134/2 a 2134/4 
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. 
2132/4 a p. p. č. 2132/8 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 
1658, R. M. a E. M., 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. 2286 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. 2285/4 
a 2285/6 v k. ú. Vratislavice nad Nisou a vlastníka rodinného domu č. p. 1569, Liberec XXX 
– Vratislavice nad Nisou, stojícího na p. p. č. 2285/6 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů 
R. R. a E. R., 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. 2286 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. 2299 
a p. p. č. 2298 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1368, J. B., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2134/2 a 2290/3 
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. 
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2293 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 877, D. H., 
a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 6 568 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

a  u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi MO, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou 
majetkoprávní operací 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 511/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2016 

Stručný obsah: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením 
navyšují o 1 268 625 Kč. V příjmech se jedná o neinvestiční přijaté dotace z MZ na odborného 
lesního hospodáře ve výši 365 504 Kč, na výsadbu zpevňujících dřevin ve výši 105 550 Kč, 
neinvestiční transfer z MPSV pro CZaSO ve výši 437 760 Kč – poskytování sociálních služeb, 
dotace z Úřadu vlády na podporu terénní práce ve výši 194 811 Kč a dotace Lidské zdroje 
a zaměstnanost ve výši 156 000 Kč a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny 
na příslušné odbory a příspěvkové organizace. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3A) – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 jako 
Informaci 

USNESENÍ Č. 512/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 3B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního 
města Liberec na rok 2016 

Stručný obsah: Hlavním důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatků fondů z minulých 
let. U Fondu rozvoje se jedná o Fond pro opravy a vybavení školských zařízení, Fond pro 
opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení ostatní, Fond pro opravy 
a vybavení sportovních zařízení. U Dotačního fondu jde o Sportovní fond, Ekofond, Fond 
kultury a cestovního ruchu. Dále byl navýšen Fond pro opravy a vybavení komunikací o přijatý 
spolupodíl na obnovu komunikací od SVS ve výši 6 311 871 Kč a o částku krytou rezervou ve 
výši 8 285 000 Kč, Fond pro opravy a vybavení ostatní navýšen o 1 000 000 Kč – kryto rezervou, 
Fond pro informační technologie navýšen o 1 100 547 Kč, kryto příjmy z prodeje služeb a Fond 
pro opravy a vybavení školských zařízení navýšen o 3 997 165 Kč – kryto rezervou. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s návrhem rozpočtového opatření č. 3B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3B) – Fond 
rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 
23. 6. 2016 ke schválení 

USNESENÍ Č. 513/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 37 206 969 Kč, 
výdaje o 69 999 998 Kč a financování se navyšuje o 32 793 029 Kč. U příjmů jde zejména o daň 
z příjmu právnických osob za obce, o přijaté pojistné plnění, o penalizaci firmám a o zapojení 
vratek z finančního vypořádání ze závěrečného účtu 2015 hospodářských výsledků 
příspěvkových organizací ve výši 9 669 205 Kč. Na druhé straně ve výdajích je částka 
25 272 710 Kč jako daň z příjmu právnických osob za obce. Ve výdajích jsou nejzásadnější 
následující položky: projekty Centrum aktivního života, sociální bydlení, sanace Lom 
Ruprechtice, ZŠ Broumovská, terminál BUS, separovaný sběr, TSML správa zeleně, skládka 
Zlaté návrší, investice do sportovních zařízení. Výdaje jsou kryty příjmy a financováním. Ve 
výdajích je dále promítnuto finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2015. Tímto 
rozpočtovým opatřením se zvyšuje rezerva o 8 300 053 Kč a celková rezerva po provedených 
rozpočtových opatřeních 3A, 3B a 3C bude 26 319 578 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3C) 
statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 ke schválení 

USNESENÍ Č. 514/2016 

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného 
směnečného programu dle indikativní nabídky ČS, a. s. v celkové výši 
1 800 000 000 Kč 

Stručný obsah: Navržené financování je v souladu s usnesením ZM 49/2016 z 31. 3. 2016 tj. 
ukončení Komunálního dluhopisu a ponechání stávajícího směnečného programu, který bude po 
dohodě s ČS modifikován, aby SML dosáhlo proklamovanou roční úsporu cca 10 mil. Kč. 
Předkládané finanční řešení zajistí možnost refinancování stávajícího dlouhodobého dluhu SML 
prostřednictvím rozšířeného směnečného programu až do výše 1 800 000 000 Kč. V rámci celé 
transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení komunálního dluhopisu. Zbývající 
dluhopisy, které SML ještě nevlastní (330 mil. Kč), budou odkoupeny z navýšeného směnečného 
programu (120 mil. Kč) a z našetřených prostředků v amortizačním fondu (200 mil. Kč). 
Rozšířený směnečný program bude postupně splácený až do částky 1 mld. Kč v roce 2025. SML 
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ušetří oproti současnému stavu cca 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 26 mil. Kč 
ročně. V amortizačním fondu zbyde min. 115 mil. Kč, které mohou být použity na 
předfinancování nebo kofinancování investičních akcí z dotačních prostředků. Úrokové zajištění 
bude přizpůsobeno novému objemu směnečného programu a SML nepodstupuje riziko 
záporných úrokových sazeb. Požadavek na snížení negativního závazku z uzavřeného swapu 
stále existuje, ale ČS bude interně žádat, aby tento požadavek byl vypuštěn, což by prakticky 
znamenalo 100 mil. Kč navíc, které by se mohly použít na předfinancování. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem refinancování dlouhodobého dluhu statutárního města Liberec prostřednictvím 
upraveného stávajícího směnečného programu, dle indikativní nabídky České spořitelny, a. s. 
v příloze č. 1 v celkové výši: 1 800 000 000 Kč  

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 515/2016 

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

Stručný obsah: Hlášení za období leden až květen 2016 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. 
Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 5. 2016 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na 
schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 vycházejí 
ze skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným parametrem je 
aktuální stav zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků v amortizačním fondu. 
V závěrečné části jsou uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném období. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

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

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti 
ekonomiky odboru ekonomiky – leden až květen 2016 zastupitelstvu města dne 23. 6. 2016 jako 
informaci 

USNESENÍ Č. 516/2016 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

Stručný obsah: Vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství na území města Liberce. Tato vyhláška nahradí s účinností od 
15. července 2016 obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. 8/2011 o místním 
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poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Liberec č. 1/2013. Důvodem vydání je harmonizace pojmů a odkazů 
na zákony, u kterých došlo k novelizaci od data vydání původní vyhlášky, úprava osvobození od 
poplatkové povinnosti a aktualizace příloh, tj. seznamu místních komunikací a pozemků ve 
vlastnictví města, z důvodu změn vlastnického práva. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města 

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 517/2016 

Přehled o použití prostředků Fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu Fondu 
rozvoje  

Stručný obsah: Radě města je předkládán přehled použití prostředků dílčích fondů Fondu 
rozvoje za rok 2015. Dále materiál řeší změny ve statutu Fondu rozvoje, které se týkají zřízení 
dvou nových dílčích fondů Fondu rozvoje. Jedná se o fond pro rozvoj cyklodopravy a fond pro 
opravy a rozvoj bytového fondu. Další změny ve statutu Fondu rozvoje se týkají 
usnášeníschopnosti správní rady Fondu rozvoje a zpřesnění názvů odborů. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přehled o použití prostředků dílčích fondů Fondu rozvoje v roce 2015 dle důvodové zprávy 

s o u h l a s í  

se změnou statutu Fondu rozvoje dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál Zastupitelstvu města Liberce 

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 518/2016 

Majetkoprávní operace – prodej pozemku 

Stručný obsah: Zájemce žádá o odkoupení pozemku, který sousedí s pozemky p. č. 828/1 a 828/2 
v k. ú. Rochlice u Liberce a které má žadatel zájem odkoupit do osobního vlastnictví včetně 
staveb, které se na uvedených pozemcích nachází. Jedná se o pozemek nezastavitelný, 
osvobozený od platby DPH. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s prodejem pozemku p. č. 832/1, o výměře 101 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícímu: KP plus, 
s. r. o., IČ 615 38 761, se sídlem Hanychovská 596/22, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, za 
celkovou kupní cenu 68 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 519/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 2584/5, o výměře 2 m2 a pozemku p. č. 2585/11, 
o výměře 1 m2 (oddělených z pozemků p. č. 2584/1 a 2585/4 dle GP č. 5192-146/2015 ze 
dne 17. 8. 2015), vše k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
pozemků p. č. 2585/5, 2585/10 a 2585/12, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za předpokládanou cenu 4 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši, 

2. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 37/2, o výměře cca 140 m2, k. ú. 
Růžodol I formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 
187 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

3. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1801/2, o výměře 147 m2, k. ú. Starý Harcov, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 283 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

4. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 3493/1 – díl A, o výměře 1 059 m2, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti Společenství pro dům Březinova 
337/1, Liberec a za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu: varianty A) ve výši 
640 000,- Kč dle interního předpisu, 

5. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 3493/1 – díl B, o výměře 1361 m2, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti Společenství pro dům Březinova 
338/3, Liberec a za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu: varianty A) ve výši 
821 000 Kč dle interního předpisu, 

6. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 3493/1 – díl C, o výměře 283 m2, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti Společenství pro dům Březinova 
337/1, Liberec a Společenství pro dům Březinova 338/3, Liberec za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za cenu 172 000 Kč, 

7. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1361/2, o výměře 2 396 m2, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 3 072 000 Kč, 

8. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1986, o výměře 1 076 m2, k. ú. Starý Harcov, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 647 000 Kč, 

9. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 63, o výměře 428 m2, k. ú. Ostašov u Liberce, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 494 000 Kč, 

10. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 639/1, o výměře 153 m2, k. ú. Vesec 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
184 000 Kč, 
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11. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1896/2, o výměře 27 m2, k. ú. Vesec 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
11 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 520/2016 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu nemovitosti od ČR – ÚZSVM  

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí 
k odkoupení pozemek p. č. 560/27 v k. ú. Doubí u Liberce, který je v současné době součástí 
komunikace (p. č. 560/28 v k. ú. Doubí u Liberce) ve vlastnictví statutárního města Liberec 
a jedná se o část kontejnerového stání. ÚZSVM nechal tento pozemek ocenit a žádá o zvážení 
možnosti výkupu tohoto pozemku za částku 3 060 Kč. Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 
vstupuje v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení 
Ministerstvu financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu pozemku p. č. 560/27 o výměře 4 m2,  k. ú. Doubí u Liberce, od: Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2, IČ: 69797111 za kupní cenu 3 060 Kč  

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 521/2016 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 

Stručný obsah: Společnost Valbek, s. r. o., se na základě žádosti investora Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou a na základě stanoviska vlastníka pozemků České spořitelny, 
obrátila na statutární město Liberec se žádosti o zahájení řízení ve věci výkupu pozemků p. č. 
5787/5, 5787/6, k. ú. Liberec, a to z důvodu chystané modernizace TT Liberec – Liberec 
ul. Rumunská, Palachova, Šaldovo nám. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu pozemků p. č. 5787/5 o vým. 170 m2 a p. č. 5787/6 o vým. 32 m2, vše v k. ú. 
Liberec, ve vlastnictví Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 
Praha, do vlastnictví statutárního města Liberec za cenu dle znaleckého posudku 

a  u k l á d á  
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Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 23. 6. 2016 

Majetkoprávní operace – záměr směny nebo výkupu pozemků 

Stručný obsah: Vlastník pozemku p. č. 712/3 zažádal o směnu uvedeného pozemku za pozemky 
ve vlastnictví SML, p. č. 730/14 a stpč. 264, vše v k. ú. Machnín, které má v pronájmu, a to 
z důvodu, že pozemek p. č. 712/3 je druhem a využitím ostatní plocha (ostatní komunikace) 
a v loňském roce dostal označení V Pastvinách. Tato komunikace navazuje na komunikace ve 
vlastnictví ČR. V případě, že by záměr směny nebyl schválen, nabízí žadatelka pozemek p. č. 
712/3, k. ú. Machnín k odprodeji. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 522/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemku FOTBALGOLF  

Stručný obsah: FOTBALGOLF LIBEREC, s. r. o. chce na pozemcích p. č. 470/12 a 479/3, k. ú. 
Machnín vybudovat a provozovat certifikované hřiště pro fotbalgolf. Nájemné by činilo 1 947 
030 Kč za rok. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

pronájem pozemků p. č. 470/12 o výměře 100 008 m2 a p. č. 479/3 o výměře 94 695m2 za účelem 
vybudování a provozování fotbalgolfu, v k. ú. Machnín na dobu neurčitou za roční nájemné 
1 947 030 Kč pro FOTBALGOLF LIBEREC, s. r. o., IČ: 04289960, zastoupené jednatelem 
Martinem Bartošem, se sídlem Dubnice 33, 471 26 Dubnice 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucí odboru majetkové správy, informovat žadatele o výsledku 
jednání rady města 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 523/2016 

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 
kabelového vedení telekomunikační sítě, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
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pozemcích 1716/172, 1716/176, 2218/5, 2218/7, 2218/11, k. ú. Rochlice u Liberce, pro: 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
IČ: 04084063, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 670/1, k. ú. Dolní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 434/6 k. ú. Dolní Hanychov, kterým je v současné době DP REAL 
IMMO, s. r. o., Preslova 700/76, Stránice, 60200 Brno, IČ: 28261496. Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 20 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 683/1, k. ú. Dolní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 239 k. ú. Dolní Hanychov, kterým je v současné době K. S. 
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; 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení NTL plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 624/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch Střední školy 
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové organizace, se sídlem 
Liberec – Nové Město, Truhlářská 360/3, PSČ 46001, IČ: 00526517. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 10 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 8, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1/2, 2, 7/1 k. ú. 
Ruprechtice, kterým jsou v současné době Š. J. a Š. 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; 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 8, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1/2, 2, 7/1 k. ú. 
Ruprechtice, kterým jsou v současné době Š. J. a Š. 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; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 1158/2, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1161/1 
k. ú. Doubí u Liberce, kterým jsou v současné době V. K. a V. I. 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. 524/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Stručný obsah: Důvodem návrhu na změnu usnesení je stanovení konečné ceny z důvodu 
faktického umístění inženýrské sítě na základě geometrického zaměření. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 532/2010/XV/23 ze dne 31. 8. 2010 

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1891/1, k. ú. 
Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 
1 945 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smlouvy ohledně věcného břemene 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 525/2016 

Doprodej podílů stavebního pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec – Vrbova 735, 
Liberec I 

Stručný obsah: V roce 1991 Bytový podnik města Liberce (BPML) prodal budovu Vrbova 735, 
Liberec I – Staré Město. Pozemek p. č. 2742, k. ú. Liberec, jehož je budova součástí, nebyl v té 
době předmětem prodeje, neboť platný zákon prodej pozemků pod budovami tehdy 
neumožňoval. V roce 2001 byly v bytovém domě na základě prohlášení vlastníků jednotek dle 
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§ 4 zákona č.72/1994 Sb. vymezeny jednotlivé bytové jednotky. Noví vlastníci bytových jednotek 
č. 735/2 a 735/4 požádali v roce 2007 o vypořádání podílu na pozemku stavebním, náležejícím 
k jejich bytovým jednotkám. Bytové jednotky č. 735/1 a 735/3 zůstaly bez podílu na stavebním 
pozemku, neboť vlastníci těchto jednotek byli nesolventní a měli dluhy. V současné době tyto 
jednotky odkoupili noví vlastníci, kteří chtějí podíly na stavebním pozemku ke svým jednotkám 
dokoupit. Spoluvlastnické podíly na pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec jsou osvobozeny od platby 
DPH, a to z důvodu, že se jedná o pozemek k budově starší 5 let. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec o velikosti 
3109/10000 formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 735/1 v budově Vrbova 
735, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec za cenu 
33 000 Kč, 

2. se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec o velikosti 
2416/10000 formou přímého prodeje vlastníku bytové jednotky č. 735/3 v budově Vrbova 
735, Liberec I – Staré Město, která je součástí pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec za cenu 
26 000 Kč, 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 526/2016 

Záměr bezúplatného převodu pozemku – náprava prodeje z r. 2014  

Stručný obsah: Sport Servis Krásná Studánka, s. r. o. koupil od statutárního města Liberec 
pozemky v areálu hřiště v Krásné Studánce za celkovou kupní cenu ve výši 2 801 000 Kč. Tento 
prodej byl schválen Zastupitelstvem města Liberec dne 25. 9. 2014 usn. č. 239/2014 bod 9. Při 
přípravě kupní smlouvy bylo zjištěno, že v tomto usnesení byl chybně uveden pozemek p. č. 
909/7, správně měl být uveden pozemek p. č. 990/7, k. ú. Krásná Studánka. Vzhledem k tomu, že 
v té době již měl Sport Servis rozjednán úvěr na tyto pozemky a případná revokace usnesení by 
tento proces zmařila, bylo s kupujícím dohodnuto, že chybně uvedený pozemek bude z kupní 
smlouvy vypuštěn, aby nemohla být namítnuta neplatnost kupní smlouvy, celá kupní cena bude 
ponechána v nezměněné výši a vlastnictví pozemku p. č. 990/7 se bude řešit samostatně následně. 
Z důvodu, že byl již pozemek p. č. 990/7, k. ú. Krásná Studánka, součástí kupní ceny ve smlouvě 
č. j. CJ MML 187599/14, která byla uhrazena dne 19. 12. 2014, mělo by se jednat o bezúplatný 
převod. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného převodu pozemku p. č. 990/7, k. ú. Krásná Studánka společnosti Sport 
Servis Krásná Studánka, s. r. o., IČ: 02423278, se sídlem Masarykova 519/15, 460 01 Liberec I – 
Staré Město 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 
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USNESENÍ Č. 527/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení ZŠ Broumovská 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce byla stanovena do 26. 5. 2016. 
Následně proběhlo posouzení a hodnocení nabídky. Nyní je radě města předkládán výsledek 
výběrového řízení „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ 
v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného nadlimitního řízení „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební 
úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a výběr nejvhodnější nabídky uchazeče 
Energy Benefit Centre, a. s., IČ: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00, Praha 6, 
za nabídkovou cenu 787 500 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 zadávacího řízení a rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2), 

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 

T: 30. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 528/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení ZŠ Náměstí Míru 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce byla stanovena do 26. 5. 2016. 
Následně proběhlo posouzení a hodnocení nabídky. Nyní je radě města předkládán výsledek 
výběrového řízení „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ 
v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Náměstí Míru“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného nadlimitního řízení „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební 
úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Náměstí Míru“ dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a výběr nejvhodnější nabídky uchazeče 
Energy Benefit Centre, a. s., IČ: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00, Praha 6, 
za nabídkovou cenu 840 000 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 zadávacího řízení a rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky (příloha č. 2), 

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 

T: 30. 6. 2016 
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USNESENÍ Č. 529/2016 

Fakturace spotřebované elektrické energie Liebiegův palác 

Stručný obsah: V průběhu roku 2015 a 2016 jsme narovnávali bezesmluvní odběr elektrické 
energie na Liebiegově paláci, který probíhal od doby převzetí objektu do vlastnictví SML. Po 
vyjednáváních se podařilo zajistit smluvní odběr i fakturaci skutečně spotřebované energie, 
evidované na instalovaném měřidle. Nyní jsme obdrželi k zaplacení fakturu od distributora 
energie. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úhradu faktury dle přílohy č. 1 vystavenou dodavatelem ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, za 
odebranou elektrickou energii v Leibiegově paláci ve výši 442 373,57 Kč s DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajištění úhrady faktury 

T: 15. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 530/2016 

Vypsání výběrového řízení na ZŠ Liberec, Broumovská – úpravy pro navýšení 
kapacity 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na stavební úpravy v rámci 
dotační akce „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: 
ZŠ Broumovská“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební činnost pro navýšení kapacity 
ZŠ Liberec, Broumovská 847/7, Liberec, p. o., Broumovská 847/7, 460 06, Liberec 6, 
IČ: 65642368, která bude spolufinancována ze zdrojů Ministerstva školství, tělovýchovy 
a sportu, program 133 310 – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh v rámci zakázky „Rekonstrukce a stavební 
úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ dle přílohy č. 1, 

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

Dodavatel IČ: 
HAVAX, a. s. 18385982 
TERMIL, a. s. 254 90 885 
STAVO-UNION, stavební společnost, s. r. o. 25407317 
BREX, spol. s r. o. 40232549 
HAUSTAV, s. r. o. 25420810 
STAVBY, s. r. o. 25432478 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 
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Jaroslav Schejbal vedoucímu odboru MS 
Jiří Horák vedoucímu odboru SR 
Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 

Náhradníci: 

Pavel Kalous vedoucí odboru SK 
Michaela Maturová odd. SRPR 
Vladimír Vavřena odd. MSSO 

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

Jmenovaní členové: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Jan Korytář náměstek primátora 
Radka Loučková Kotasová komise veřejných zakázek 
Jaroslav Schejbal vedoucí odboru MS 
Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 
Jiří Horák vedoucí odboru SR 

Náhradníci: 

Ivan Langr náměstek primátora 
Lucie Noswitz odbor SR 
Libor Vokas komise veřejných zakázek 
Pavel Kalous vedoucí odboru SK 
Vladimír Vavřena odd. MSSO 
Michaela Maturová odd. SRPR 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 

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 „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ 
v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“, 

T: 06/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ 
a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“, předložit radě města ke schválení 
výsledek zadávacího řízení, 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 531/2016 

Vypsání výběrového řízení na výměnu vzduchotechnik ZŠ Sokolovská 

Stručný obsah: Z důvodu dožilé technologie vzduchotechniky (VZT) bazénu a kuchyně, byla 
vypracována projektová dokumentace, která je nyní podkladem pro vypsání výběrového řízení 
na výměnu VZT jednotek a rozvodů. V případě odvětrání kuchyně se jedná o nahrazení 
nefunkční VZT novým rozvodem po fasádě objektu. Předkládáme RM ke schválení připravenou 
zadávací dokumentaci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. vypsání výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na dodavatele dvou nových 
vzduchotechnik v Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, 
IČ: 68974639 se sídlem Sokolovská 328/17, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 

2. návrh zadávací dokumentace dle přílohy č. 1, 

3. seznam oslovených firem: 
 IČ: 

PULSKLIMA, spol. s r. o. 63144409 
KLIMA - KOMPLEX, spol. s r. o. 40232859 
DAP – LIBEREC, a. s. 63145197 
GODY, s. r. o. 28321481 
SIPAK, s. r. o. 25439634 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

Jmenovaní členové: 

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

Náhradníci: 

Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Dušan Kopecký odd. MSSO 

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

Jmenovaní členové: 

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

Náhradníci: 

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

a  u k l á d á  

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

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

T: ihned  

USNESENÍ Č. 532/2016 

Schválení výsledku výběr. řízení na ZŠ Jabloňová 
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Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 8. 6. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 390/2016, předkládán výsledek výběrového řízení „ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy 
kuchyně“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy kuchyně 

ZŠ Jabloňová“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč STAVO – UNION, stavební 
společnost, s. r. o., V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25407317 s nabídkovou 
cenou 1 894 774 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: 15. 7. 2016 

USNESENÍ Č. 533/2016 

Změna zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.  

Stručný obsah: V rámci vzájemného převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 
povinností a závazků příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže Větrník a Dětské centrum 
Sluníčko mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec bylo stranami dohodnuto, že 
provoz jeslí zůstane zachován pod statutárním městem Liberec. Odbor školství a sociálních věcí 
navrhuje, aby provoz jeslí vykonávala příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec. Podmínkou je změna zřizovací listiny uvedené organizace spočívající v doplnění 
hlavního účelu a předmětu činnosti organizace o provoz jeslí a svěření majetku sloužícího 
k provozu jeslí příspěvkové organizaci. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s dodatkem č. 5 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková 
organizace, IČ 00262978, se sídlem Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ: 460 06, s účinností od 
1. 9. 2016, uvedeným v příloze č. 1, 

2. s upravenou majetkovou přílohou ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2016, uvedenou v příloze č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 534/2016 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
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sociálního a zdravotního zaměření 

Stručný obsah: Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam svěřeného majetku 
příspěvkovým organizacím sociálního a zdravotního zaměření zřizovaným statutárním městem 
Liberec a jsou nedílnou součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které 
příspěvkové organizace potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2015. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního 
a zdravotního zaměření: 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit aktualizace majetkových příloh ke 
zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zastupitelstvu 
města ke schválení 

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 535/2016 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Stručný obsah: Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného 
školským příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou 
součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace 
potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2015. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací: 

1. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 
2. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
3. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 
5. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 
6. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 
7. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková 

organizace 
8. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 
9. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
10. Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 
11. Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 
12. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 
13. Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 
14. Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 
15. Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 
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16. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 
17. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 
18. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 
19. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 
20. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
21. Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 
22. Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 
23. Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 
24. Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace 
25. Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 
26. Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace 
27. Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace 
28. Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace 
29. Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 
30. Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace 
31. Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace 
32. Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace 
33. Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 
34. Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace 
35. Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 
36. Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace 
37. Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 
38. Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace 
39. Mateřská škola "Beruška" Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace 
40. Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace 
41. Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace 
42. Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace 
43. Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace 
44. Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace 
45. Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace 
46. Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace 
47. Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 
48. Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace 
49. Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace 
50. Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace 
51. Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace 
52. Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit aktualizace majetkových příloh ke 
zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení  

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 536/2016 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací 

Stručný obsah: Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného 
kulturním příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou 
součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace 
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potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2015. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací: 

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace  

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace  

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace  

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit aktualizace majetkových příloh ke 
zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení 

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 537/2016 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  

Š. A. – byt č. 24, o velikosti 1+0, Burianova 969, Liberec 6, 
S. Z. – byt č. 20, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031, Liberec 14, 

náhradník pro byt č. 20, Borový vrch 1031: D. F., 

M. E. – byt č. 54, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6, 
Š. Z. – byt č. 52, o velikosti 1+0, Burianova 1071, Liberec 6, 
K. M. – byt č. 105, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
N. E. – byt č. 204, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
M. K. – byt č. 505, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 

náhradnice pro všechny byty mimo Borového vrchu 1031, byt č. 20 je: L. M., 

2. přidělení bytu zvláštního určení – bezbariérového/upravitelného 

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

3. přidělení bytu startovacího  

C. R. – byt č. 17, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 

náhradník: H. S., 

4. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 

K. V. – byt č. 205, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 

náhradník: N. A., 

5. přidělení bytů sociálních standardního typu 

T. M. – byt č. 12, o velikosti 1+1, Vrchlického 517, Liberec 14, 
K. H. – byt č. 13, o velikosti 1+0, Na Valech 787, Liberec 14, 
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náhradník: M. T., 

S. J. – byt č. 19, o velikosti 2+1, Seniorů 1208, Liberec 30, 
náhradník: B. D., 

6. prodloužení nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby 

K. J. - byt č. 401, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, Liberec 6, 

7. prodloužení max. doby nájmu u startovacího bytu 

Š. J. – byt č. 10, o velikosti 1+kk, Krajní 1578, Liberec 30, 

a  u k l á d á  

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

1. uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) se Š. A., S. Z., náhradník: D. F., M. E., Š. Z., K. M., N. E. a M. K., náhradnice pro 
všechny byty mimo Borového vrchu 1031, byt č. 20 – L. M., 

2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení – bezbariérovému/upravitelnému s V. S.,  

3. uzavřít nájemní smlouvu k bytu startovacímu s C. R., náhradník: H. S., 

4. uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby s K. V., náhradník: N. A.,  

5. uzavřít nájemní smlouvy k bytům sociálním standardního typu s T. M., K. H., náhradník: 
M. T. a S. J., náhradník: B. D.,  

6. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu pro příjmově vymezené 
osoby s K. J. do 30. 6. 2018, 

7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu startovacímu s Š. J. do 
31. 12. 2016, 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 538/2016 

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

Stručný obsah: Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních 
služeb v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu 
„Participace obcí na financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková 
organizace Most k naději, z. s., je dle registru poskytovatelů sociálních služeb jediným 
poskytovatelem protidrogových služeb kontaktního centra a terénního programu pro lidi 
ohrožené drogou. Z uvedených důvodů a na základě výpočtu dle klíče „Participace obcí 
Libereckého kraje na financování protidrogové politiky Libereckého kraje“ doporučuje odbor 
školství a sociálních věcí poskytnout neziskové organizaci Most k naději, z. s., účelovou dotaci 
v požadované výši 567 528 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 567 528 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., 
IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů na 
poskytování protidrogových sociálních služeb, 

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

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 539/2016 

Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s., a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy  

Stručný obsah: Potravinová banka Liberec, z. s., zajišťuje od roku 2012 prostřednictvím 
poskytovatelů sociálních služeb distribuci potravin lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci. Potravinová banka Liberec, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na úhradu 
provozních nákladů spojených se svou činností, tj. se získáváním a distribucí potravin chudým 
a potřebným lidem prostřednictvím sítě místních neziskových organizací. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 300 000 Kč pro Potravinovou banku Liberec, z. s., 
IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, na úhradu provozních nákladů 
vzniklých v souvislosti s její činností v kalendářním roce 2016, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s  Potravinovou bankou Liberec, z. s. dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 540/2016 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
úhradu části nákladů činnosti obecně prospěšné společnosti Hospicová péče 
sv. Zdislavy 

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitelky Hospicové péče sv. Zdislavy, o. p. s., předkládá 
odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na 
schválení poskytnutí dotace ve výši 472 940 Kč na úhradu nákladů vzniklých při provozu 
lůžkového hospice a terénní hospicové péče v roce 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 472 940 Kč obecně prospěšné společnosti Hospicová péče 
sv. Zdislavy, se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec, IČ: 28700210, na úhradu nákladů 
vzniklých při provozu lůžkového hospice a terénní hospicové péče v roce 2016, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
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Liberec s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec, 
IČ: 28700210, dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 541/2016 

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro příspěvkové 
organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb pro období 
2016 – 2017 

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.   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1 pro následující 
příspěvkové organizace města v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb: 

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace  

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 542/2016 

Jmenování ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové 
organizace 

Stručný obsah: Na základě konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele / ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace a usnesení 
konkursní komise jmenuje rada města ředitelku Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, 
příspěvkové organizace. 
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Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Mgr. Martu Kultovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, 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 Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace 

T: 31. 8. 2016 

USNESENÍ Č. 543/2016 

Žádost o prominutí příslušenství pohledávky pana Z. Ú. ve věci 36 EX 1237/2005 
a 36 EX 813/2004   

Stručný obsah: Jedná se o návrh na prominutí poplatků z prodlení ve výši 588 898 Kč 
v exekučních věcech 36 EX 813/2004 a 36 EX 1237/2005 vedených proti panu Z. Ú. Povinný má 
uhrazenou jistinu obou dluhů a prostřednictvím svého právního zástupce žádá o prominutí 
příslušenství dluhů z důvodu svých majetkových a sociálních poměrů. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prominutím poplatků z prodlení v exekučním řízení proti panu Z. Ú. ve výši 588 898 Kč 
specifikovaných v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 544/2016 

Plnění usnesení ZM č. 122/09 z 25. června 2009 

Stručný obsah: V předkládaném materiálu je popsána situace vzniklá z důvodu nesplnění části 
usnesení zastupitelstva města č. 122/09 dne 25. 6. 2009, týkajícího se upuštění od vymáhání 
pohledávek vzniklých před 31. 12. 2005 a prominutí příslušenství těchto pohledávek a jejich 
účetní odpis v celkové částce 31 402 448 Kč (oblast nájemní bydlení). Odbor školství a sociálních 
věcí v návaznosti na usnesení rady města č. 209/2016 ze dne 22. 3. 2016 provedl další šetření, 
jednal s právním zástupcem města a současně nechal zpracovat nezávislé odborné právní 
stanovisko k dané situaci. Předkládaný materiál shrnuje vývoj situace a dle požadavku RM 
a v návaznosti na výstupy právních posudků předkládá orgánům města návrh na řešení vzniklé 
situace včetně doporučeného postupu. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

situaci a realizované úkony související s řešením částečně nesplněného usnesení ZM č. 122/09 ze 
dne 25. 6. 2009 
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s o u h l a s í  

s dalším postupem uvedeným v bodě č. 4 důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 545/2016 

Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka – přesun odloučeného 
pracoviště 

Stručný obsah: Na základě přetrvávajících problémů v řízení a neutěšeného stavu na 
odloučeném pracovišti v Machníně dojde od 1. 9. 2016 k přesunu řídících pravomocí tohoto 
pracoviště na Mateřskou školu, Liberec, Stromovka 285/1, p. o. V důsledku této organizační 
změny dochází ke změnám kapacit v rejstříku škol a školských zařízení a ke změnám 
zřizovacích listin. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s výmazem odloučeného pracoviště Liberec, Stará 107 u Mateřské školy, „Pastelka“, 
Liberec, Švermova 100, p. o. a se související změnou kapacity zařízení na 57, s účinností od 
1. září 2016, 

2. se zápisem odloučeného pracoviště Liberec, Stará 107 k Mateřské škole, Liberec, Stromovka 
285/1, p. o. a se související změnou kapacity zařízení na 148, s účinností od 1. září 2016, 

3. se změnou zřizovací listiny Mateřské školy, „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, p. o., 
s účinností od 1. září 2016, dle důvodové zprávy, 

4. se změnou zřizovací listiny Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, p. o., s účinností od 
1. září 2016, dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

1. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města návrh změny 
zřizovací listiny příspěvkových organizací, 

T: 23. 6. 2016 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, předložit do RM nové 
platové výměry ředitelek uvedených mateřských škol, 

T: do 31. 8. 2016 

USNESENÍ Č. 546/2016 

Návrh na změnu platu ředitelky Mateřské školy "Pastelka", Liberec, Švermova 
100, příspěvková organizace 

Stručný obsah: K návrhu na změnu platu ředitelky Mateřské školy "Pastelka", Liberec, 
Švermova 100, příspěvková organizace, dochází z důvodu změny plnění podmínek, za kterých 
byl plat přiznán. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu platu ředitelky Mateřské školy „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace, 
a to s účinností od 1. července 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 mateřské školy 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 547/2016 

Protokol o kontrole čerpání poskytnuté neinvestiční dotace společnosti 
Komunitní práce Liberec, o. p. s., náměstí Dr. E. Beneše 1 – odloženo z 11. Rady 
města Liberec 

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. Zakladatel, správní ani dozorčí rada organice nestanovily na roky 2014 
a 2015 organizaci kritéria hospodárnosti, ani závazné postupy při výběru dodavatelů (např. 
povinnosti postupovat podle směrnice města k veřejným zakázkám). Postupy organizace, které 
by přímo odporovaly zákonům, nebyly kontrolou zjištěny. Sporné věci (reklamní předměty 
apod.) jsou od roku 2016 ošetřeny uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 09/16/05 ze dne 7. 4. 2016 mezi městem a organizací, jejíž součástí jsou pravidla pro stanovení 
vyrovnávací platby schválená usnesením č. 68/2016 Zastupitelstva města Liberec dne 31. 3. 2016. 
Tato pravidla stanovují uznatelné náklady a neuznatelné náklady. Mezi druhé náklady patří 
zejména reklamní předměty, pokuty a penále, dary, manka a škody. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol č. 2/2016 z kontroly čerpání poskytnuté neinvestiční dotace společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s., náměstí Dr. E. Beneše 1, se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola 
dodržování smlouvy uzavřené na roky 2014 a 2015, dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, sledovat dodržování pravidel 
pro stanovení vyrovnávací platby, které jsou součástí veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 
7. 4. 2016 na základě usnesení č. 68/2016 Zastupitelstva města Liberec ze dne 31. 3. 2016 mezi 
statutárním městem Liberec a výše uvedeným kontrolovaným subjektem 

T: průběžně 
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USNESENÍ Č. 548/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – Soutěž mladých hasičů "Karlinský H-Faktor" 

Stručný obsah: Žádost pobočného spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Karlinky ze dne 
3. 6. 2016 o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu z důvodu pořádání soutěže 
mladých hasičů v požárním sportu pod názvem "Karlinský H-Faktor" dne 25. 6. 2016 na hřišti 
v ul. Žákovská, Liberec – Karlinky od 9:00 h do 24:00 h. 

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 
25. 6. 2016 na den 26. 6. 2016 od 0:00 h do 06:00 h v ul. Žákovská, Karlinky na žádost pobočného 
spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Karlinky, IČ 4039366 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 549/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – spolek x-fatul – sdružení absolventů a přátel Fakulty umění 
a architektury Technické univerzity v Liberci 

Stručný obsah: Žádost spolku x-fatul – sdružení absolventů a přátel Fakulty umění 
a architektury o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu pořádání 16. ročníku 
soutěže "Ještěd F kleci" o nejlepší semestrální projekty vzniklé na Fakultě umění a architektury 
spojené s kulturně společenskou akcí dne 22. 6. 2016 od 19:00 h v ateliéru budovy F Technické 
univerzity a na Studentském náměstí. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

VARIANTA B) 
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 
22. 6. 2016 na den 23. 6. 2016 od 02:00 h do 06:00 h, na základě žádosti spolku x-fatul – sdružení 
absolventů a přátel Fakulty umění a architektury TU v Liberci, IČ 22853847 se sídlem Studentská 
2, Liberec 1, z důvodu pořádání 16. ročníku soutěže „Ještěd F kleci“ 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 550/2016 

Návrh uzavření smíru ve věci soudního sporu L. F. proti statutárnímu městu 
Liberec 

Stručný obsah: Radě města je překládán k rozhodnutí návrh právního zástupce žalobce L. F. 
JUDr. Zdeňka Holáska na uzavření smíru ve sporu o zaplacení odměny ve výši 250 000 Kč 
s příslušenstvím. Návrh spočívá v tom, že město zaplatí žalobci jistinu a náklady právního 
zastoupení a žalobce se vzdá nároku na úhradu úroků z prodlení. 

Rada města po projednání 

VARIANTA 2  

n e s c h v a l u j e  

uzavření smíru v soudním sporu žalobce L. F. proti statutárnímu městu Liberec o zaplacení 
odměny ve výši 250 000 Kč s přísl. a doporučuje pokračovat v soudním sporu  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat advokáta 
Mgr. Votrubu o rozhodnutí rady města 

T: bezodkladně  

Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her 

Stručný obsah: Nový zákon o hazardních hrách, který je nyní v procesu schvalování, a který 
nabude účinnosti od 1. 1. 2017, přináší výrazné změny a zpřísnění fungování herního průmyslu 
v ČR. Dle tohoto nového zákona budou obce, mimo jiné, rozhodovat o umístění daného herního 
prostoru i o druzích příslušných hazardních her, které bude možno provozovat. Předmětem 
tohoto záměru je představení zásad, podle kterých chce město Liberec od roku 2017 povolovat 
nová herní místa na území města. Cílem těchto zásad je především zajištění veřejného pořádku 
a ochrana před negativními vlivy spojenými s provozováním některých hazardních her. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 551/2016 

SVS, a. s. – návrh dodatku k uzavřeným nájemním smlouvám na provozování 
vodovodních a kanalizačních řadů 

Stručný obsah: Statutární město Liberec má s SVS, a. s. uzavřeny nájemní smlouvy na 
provozování vodovodních a kanalizačních řadů v k. ú. Starý Harcov, kterým končí sjednaná 
doba nájmu a je tedy nutné uzavřením dodatků k nájemním smlouvám dobu nájmu prodloužit. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 1. k nájemní smlouvě č. CES 1518/2014 ze dne 7. 11. 2014 na akci 
„Liberec Starý Harcov – Sluneční stráň – vodovod a kanalizace pro 66 b. j., SML – BD 
Spektrum – Interma, a. s.", dle přílohy č. 1, 
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2. uzavření dodatku č. 1. k nájemní smlouvě č. CES 1953/2014 na akci „Liberec – Starý 
Harcov, Vlčí vrch, vodovod a kanalizace v p. p. č. 34, k. ú. Starý Harcov“, dle přílohy č. 2.,  

se společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČ. 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 
415 50 Teplice,  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření dodatku 
č. 1 k nájemním smlouvám dle písmena a) a b) 

T: bezodkladně 

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 
8009/2013/008 mezi spolkem Zachraňme kino Varšava a statutárním městem 
Liberec 

Stručný obsah: Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 
8009/2013/008 ze dne 19. 7. 2013 mezi spolkem Zachraňmě kino Varšava (dále jen "ZkV") 
a statutárním městem Liberec (dále jen "SML"). Součástí dodatku je prodloužení doby nájmu 
nebytových prostor bývalého kina Varšava sjednané na dobu určitou do 31. 12. 2025.   

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 552/2016 

Euroregion Nisa – žádost o ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 
č. j. 7/09/0082 

Stručný obsah: Euroregion Nisa požádal o ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 
č. j. 7/09/0082 uzavřené se statutárním městem Liberec za účelem realizace investičního záměru 
výstavby polyfunkčního domu (sídla ERN). Důvodem pro ukončení smlouvy o nájmu a koupi 
najaté věci je možnost řešit další působení Euroregionu Nisa v prostorách budoucího 
Evropského domu. Současně s ukončením smluvního vztahu Euroregion Nisa požádal o vrácení 
uhrazeného nájemného v jeho plné výši.  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s ukončením smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. j. 7/09/0082 ze dne 9. 10. 2009 uzavřené 
mezi statutárním městem Liberec a Euroregionem Nisa, IČ 00832227, se sídlem Třída 1. máje 
858/26, Liberec ve znění dodatku č. 1. ze dne 15. 1. 2012 a dodatku č. 2. ze dne 27. 1. 2016 
dohodou ke dni 30. 6. 2016 dle přílohy č. 2 
varianta 1: 

n e s o u h l a s í  

s vrácením uhrazeného nájemného za dobu trvání nájmu v rámci doby určité, tj. od 9. 10. 2009 do 
30. 6. 2016, ve výši 218 750 Kč zpět na účet nájemce, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit žádost Euroregionu Nisa o ukončení 
smlouvy o nájmu a koupi najaté č. j. 7/09/0082 věci a žádost o vrácení zaplacené částky 
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nájemného ke schválení zastupitelstvu města 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 553/2016 

MFRB – přijetí daru splaškové kanalizace v ul. Na Skřivanech, k. ú. Starý 
Harcov 

Stručný obsah: Přijetí daru splaškové kanalizace v ul. Na Skřivanech, kterou Sdružení Jizerská, 
o. s. vybudovalo s finančním příspěvkem města (smlouva MFRB). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím daru splaškové kanalizace PVC 300 v délce 277 m uložené na pozemcích parc. č. 
903/1, 1024/1, 1074/1, 1074/6 a 1074/7 ve vlastnictví společnosti Houška OK, s. r. o., parc. 
č. 904 ve vlastnictví společnosti NOVEGA, s. r. o. a parc. č. 1002/1 ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, vše v k. ú. Starý Harcov, od Sdružení Jizerská, o. s., 
IČ: 27008088, se sídlem Liberec V – Kristiánov, nám. Českých bratří 78/17, 

2. s budoucím prodejem splaškové kanalizace dle bodu 1 společnosti Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 69 za kupní cenu stanovenou 
SVS, a. s, 

a  u k l á d á  

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

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 554/2016 

Schválení zadání pro SUMF 

Stručný obsah: Rada města na jednání 17. 5. 2016 schválila záměr projektu SUMF (Udržitelný 
rámec městské mobility neboli Plán dopravní obslužnosti), schválila vedoucího projektu 
a uložila mu vypracovat plán projektu. Garantovi SUMFu bylo uloženo zahájit jednání 
s Jabloncem nad Nisou a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s., protože 
SUMF je nutné zpracovat pro území obsluhované společnou sítí MHD. Radou schválený vedoucí 
projektu skončil pracovní poměr k 31. 5. 2016, je proto nutné určit nového vedoucího projektu 
a zahájit okamžitě práce na projektu. Radě je předkládán podrobný plán projektu a především 
zadání pro zahájení prací na SUMF. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zadáním projektu SUMF (Sustainable Urban Mobility Framework- Udržitelný rámec městské 
mobility neboli Plán dopravní obslužnosti, dále jen SUMF) 

1. spolupráce statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou na SUMF bude probíhat na 
základě článku IV. Cíle a formy spolupráce uzavřené smlouvy o spolupráci při výkonu 
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činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou  
Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost i v dalších oblastech 
a případech, které nejsou jmenovitě uvedeny výše, pokud se tyto přímo či nepřímo vztahují 
k přípravě a realizaci IPRÚ; 

2. rozsah zájmového území SUMF dle obsluhy sítí MHD – viz příloha I., 

3. časový rámec plánování a implementace SUMF 2017 – 2023, 

4. obsah SUMF dle přílohy II a důvodové zprávy, 

5. způsob zajištění – vypsání zadávacího řízení na služby a komunikační strategie a její 
naplňování vlastními silami za účasti vítěze ZŘ na služby dopravy, 

6. zřízení Řídící skupiny SUMF ve složení:  

Liberec – Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora a zástupce Dopravní komise 
Jablonec nad Nisou: 1 zástupce vedení města a předseda Dopravního výboru 
DPMLJ, a. s. – Bc. Luboš Wejnar 
KORID LK, spol. s r. o. – Ing. Jiří Hruboň 
Ing. Vladislav Rozsypal – specialista na dopravu v odboru HA 

7. rámec pro zřízení odborné pracovní skupiny pro MHD – zástupci DPMLJ, KORID, 
magistrátu obou měst a zástupců dotčených stran 

o d v o l á v á  

Bc. Marka Řehořka z pozice vedoucího projektu SUMF 

j m e n u j e  

vedoucím projektu SUMF Ing. Danu Štefanovou, vedoucí oddělení rozvojové koncepce 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na projednání zadání pro SUMF ke 
schválení v Zastupitelstvech statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 555/2016 

Úprava názvu pozic a organizačního zajištění MA21 a projektu statutární město 
Liberec – Zdravé město 

Stručný obsah: V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst v ČR 
je město povinno jmenovat odpovědného politika projektu Zdravého města a koordinátora 
projektu. Nově musí být v názvu uvedených pozic uvedena i místní Agenda 21. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se jmenováním Mgr. Jana Korytáře do funkce odpovědného politika projektu statutární město 
Liberec – Zdravé město a místní Agendy 21 a jmenováním Ing. Michaely Putíkové koordinátorkou 
projektu statutární město Liberec – Zdravé město a místní Agendy 21 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města ke schválení 
jmenování Mgr. Jana Korytáře odpovědným politikem projektu statutární město Liberec – Zdravé 
město a místní Agendy 21 a jmenování Ing. Michaely Putíkové koordinátorkou projektu statutární 
město Liberec – Zdravé město a místní Agendy 21 

T: 06/2016 
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USNESENÍ Č. 556/2016 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  
1. Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě o alokaci prostředků  
2. Schválení závěrečné zprávy o postupu realizace  
3. Schválení aktualizace dokumentu formou změnového listu 

Stručný obsah: Dodatek č. 10 ke smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje 
města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci (dále „IPRM“) zohledňuje aktualizaci 
finančního plánu a aktualizaci indikativního seznamu IPRM v souvislosti s finančním 
ukončením posledního dílčího projektu zapojeného do implementace integrovaného plánu. 
Závěrečná zpráva o postupu realizace reflektuje realizaci a naplnění cílů integrovaného plánu 
prostřednictvím dílčích projektů. Aktualizace dokumentu IPRM formou změnového listu je 
v souladu s dodatky smlouvy o alokaci prostředků na IPRM SV/004. Návrh znění závěrečné 
zprávy o postupu realizace a aktualizace dokumentu formou změnového listu byl projednán 
a doporučen ke schválení Řídícím výborem IPRM dne 13. 6. 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje 
města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci dle přílohy č. 1, 

2. se zněním závěrečné zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 
– Atraktivní a kvalitní život v Liberci dle přílohy č. 3, 

3. s aktualizací dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci formou změnového listu dle přílohy č. 4, 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 557/2016 

Protinávrh k pořízení 88. změny územního plánu města Liberec – podnět č. 85/13, 
88/19, 88/20 a návrhy 88/1 až 88/12 a 88/14 až 88/18 

Stručný obsah: Změna obsahuje návrhy od vlastníků pozemků (88/1, 88/2, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 
88/8, 88/9, 88/10, 88/11, 88/12, 88/14, 88/15, 88/16, 88/17, 88/18), kteří požadují změnu funkčního 
využití převážně na bydlení a rekreaci. Návrh č. 88/4 požaduje změnu funkčního využití 
v lokalitě bývalého statku v Krásné Studánce včetně napojení na I/13. Změna obsahuje rovněž 
dva podněty statutárního města Liberec a to podnět č. 88/13, který požaduje prověření vymezení 
ploch pro druhé napojení průmyslových ploch na I/35 a podnět č. 88/19, který má umožnit 
vybudování školek v průmyslových plochách. Podnět č. 88/20 má prověřit možnost vymezení 
ploch pro fotbalgolf na území města, včetně potřebného příslušenství. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

1. Zastupitelstvu města Liberec zamítnout návrh k pořízení 88. změny územního plánu města 
Liberec – návrhy č. 88/1, 88/2, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/11, 88/12, 88/14, 
88/15, 88/16, 88/17, 88/18 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. Zastupitelstvu města Liberec schválit návrh k pořízení 88. změny územního plánu města 
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Liberec – návrh č. 88/4 a podněty 88/13, 88/19, 88/20 dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, 

a  u k l á d á  
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit předložení materiálu „Návrh k pořízení 
88. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 85/13, 88/19, 88/20 a návrhy 88/1 až 88/12 
a 88/14 až 88/18 k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec 

T: do 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 558/2016 

Výroční zpráva za rok 2015 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Stručný obsah: Materiál pojednává o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti 
Komunitní práce Liberec, o. p. s. za rok 2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

výroční zprávu za rok 2015 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., dle 
přílohy 

USNESENÍ Č. 559/2016 

Variantní nabídka Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně vlastnictví silniční 
vegetace v průjezdním úseku silnice I. třídy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je variantní nabídka Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ohledně vlastnictví silniční vegetace v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 268/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantu č. 1 
formou písemného prohlášení, uvedeného v příloze č. 2, odmítnutí vlastnictví silniční vegetace 
v průjezdním úseku silnice I. třídy na území statutárního města Liberec dle žádosti Ředitelství 
silnic a dálnic ČR v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a nevykonávat tak na těchto úsecích správu zeleně 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, v souladu s vybranou 
variantou zajistit podepsání příslušného dokumentu a doručit jej Ředitelství silnic a dálnic ČR 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 560/2016 

Plánovací smlouva – Bytová výstavba Polní – Pavlovice 

Stručný obsah: Žadatel J. K. má zájem být stavebníkem a investorem stavby „Bytové domy 
Polní – Pavlovice“ podle projektové dokumentace pro územní řízení zpracované projekční 
firmou SIADESING LIBEREC, s. r. o., IČ: 27314731, Fügnerova 667/7, 460 01 Liberec 4, v 
březnu 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“ dle přílohy č. 3 na stavbu „ Bytové domy Polní – Pavlovice“, 
v rámci které dojde k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury (komunikace, 
chodníky, veřejné osvětlení a odvodnění), které budou umístěny na pozemcích investora p. č. 
588/1, 588/2, 588/3, 588/4 a na pozemcích statutárního města Liberec p. č. 596/1, 596/2, 596/3 vše 
v k. ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
katastrální pracoviště Liberec a to mezi J. K. a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se 
sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

a  u k l á d á  

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

T:06/2016 

USNESENÍ Č. 561/2016 

Převzetí komunikací po stavbě silnice I/14 Kunratice – Jablonec n. N. – uzavření 
smluv 

Stručný obsah: Statutární město Liberec schválilo v roce 2014 záměr převzetí části stavby 
komunikací v souvislosti se stavbou silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou, jejímž 
investorem je ŘSD ČR. Stavba byla v roce 2016 zahájena a nyní by mělo dojít k uzavření 
smluvních dokumentů, které budou upravovat vztahy ohledně budoucího majetkoprávního 
vypořádání. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením smlouvy o majetkoprávním vypořádání stavby „I/14 Kunratice – Jablonec 
n. N.“ mezi Libereckým krajem, IČ: 70891508 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II 
jako předávajícím, statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem: nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 01 Liberec I jako přejímajícím a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
IČ: 65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako stavebníkem 
a investorem stavby, dle přílohy č. 1, 

2. s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 
stavby „I/14 Kunratice – Jablonec n. N.“ mezi statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se 
sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec I a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
IČ: 65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit smlouvy o majetkoprávním vypořádání stavby 
„I/14 Kunratice – Jablonec n. N.“ a smlouvy o vypořádání některých práv a povinností 
souvisejících s realizací stavby „I/14 Kunratice – Jablonec n. N.“ na jednání Zastupitelstva města 
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Liberce 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 562/2016 

Smlouva o nájmu a dohoda – st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

2. dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci – pozemku st. 251, k. ú. Radčice 
u Krásné Studánky, za období užívání pozemku bez smlouvy mezi statutárním městem 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978 a ČR – Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, ve výši 
3 376,- Kč (příloha č. 2), 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis 
smluvních dokumentů 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 563/2016 

Schválení vyhrazených stání pro invalidy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazených parkovacích míst pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P H. K. v Sametové ul. a P. H. v ul. Na Bídě. Obě 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. Sametová pro držitele ZTP H. K., 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Na Bídě pro držitele ZTP/P 
P. H., 

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 
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parkovacího stání pro držitele ZTP H. K. na komunikaci ul. Sametová, 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P P. H., na komunikaci ul. Na Bídě, 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 564/2016 

Výjimka z interního předpisu pro společnost M-stavby, s. r. o.  

Stručný obsah: Předmětem materiálu je žádost o schválení výjimky z interního předpisu pro 
zřizování služebností pro společnost M-stavby, s. r. o. ve věci stavby tlakové kanalizace. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost společnosti M-stavby, s. r. o., U Kapličky 11, Liberec 12, IČO: 27277526, o prominutí 
úhrady za zřízení služebnosti ze dne 27. 5. 2016 pod CJ MML 110339/16 ve věci stavby tlakové 
kanalizace 

s c h v a l u j e  

VARIANTU A: 
udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebností pro společnost M-stavby, s. r. o., 
U Kapličky 11, Liberec 12, IČO: 27277526, a to stanovením úhrady ceny za zřízení služebnosti 
pro technickou infrastrukturu ve výši 1 000 Kč pro stavbu tlakové kanalizace na pozemcích p. č. 
807/1, 814/1, k. ú. Staré Pavlovice, z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

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

1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce, 

T: 06/2016 

2. postupovat v souladu s přijatým usnesením, 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 565/2016 

Hromadný podnět občanů – změny jízdních řádů 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět občanů, kteří požadují 
zavedení všech spojů tramvajové linky č. 3 v Liberci v intervalu 10 minut. Na základě této petice 
přistoupil Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. po projednání s gesčním 
náměstkem p. Tomášem Kyselou a představenstvem společnosti dne 2. 6. 2016 k zavedení všech 
spojů v intervalu 12 minut až do zastávky Horní Hanychov. V souvislosti s plánovanou výlukou 
na lince č. 2 a 3 (oprava propadlého kolejiště v ul. Jánská x Soukenné náměstí) zároveň vstoupí 
od 9. 7. 2016 do 21. 8. 2016 v platnost výlukové jízdní řády, které nemají vliv na objednaný roční 
objem zajišťovaných kilometrických výkonů.  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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hromadnou žádost ze dne 23. 5. 2016, týkající se podpory posílení spojů na lince č. 3, zpracovanou 
M. M., přijatou podatelnou statutárního města Liberce dne 23. 5. 2016, čj. CJ MML 105261/16 
(příloha č. 1) 

s c h v a l u j e  

změnu jízdních řádů na tramvajové lince č. 2 a 3 v období od 9. 7. 2016 do 21. 8. 2016 z důvodu 
opravy propadlého kolejiště v ul. Jánská x Soukenné náměstí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat autora 
hromadné žádosti o výsledku projednání v Radě města Liberce 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 566/2016 

Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 7. 2016 

Stručný obsah: Tento materiál informuje Radu města Liberce o návrhu změn jízdních řádů na 
linkách MHD. Změny se týkají zavedení letních jízdních řádů na linkách MHD č. 2, 3, 5, 11, 12, 
13, 15, 24 pro léto 2016, které jsou shodné s jízdními řády provozovanými v létě 2015. Současně 
bude zachováno současné posílení spojů linek č. 16, 18 a 26. Na základě připomínek občanů 
z lokality Harcov Střelnice dojde k zavedení nového spoje linky č. 19 ve 23:42 hodin s účinností 
od 1. 7. 2016. Touto úpravou nedojde ke změně plánovaných vozokilometrů na rok 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změny jízdních řádů s účinností od 1. 7. 2016 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat společnost 
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce, a. s. o přijatém usnesení rady města Liberce 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 567/2016 

Vyhodnocení obsazenosti přidaných spojů na linkách č. 16, 17, 18 a 26 

Stručný obsah: Předmětný materiál vyhodnocuje efektivitu – obsazenost spojů na linkách číslo 
16, 17, 18 a 26, které byly uvedeny do provozu na základě požadavků občanů v období od 
13. 12. 2015 až 28. 2. 2016. Dokument obsahuje údaje o obsazenosti jednotlivých nově přidaných 
spojů, s návrhem na jejich zachování nebo zrušení. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyhodnocení efektivity – obsazenost spojů na linkách číslo 16, 17, 18 a 26 dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

doporučení společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dle důvodové 
zprávy 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat společnost 
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o přijatém usnesení Rady města 
Liberce 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 568/2016 

Podněty občanů – rekonstrukce (zkapacitnění) ulice Vyhlídková 

Stručný obsah: Na základě podnětů občanů je radě města předkládán materiál informující 
o podnětech ze strany občanů ve věci rekonstrukce (zkapacitnění) ulice Vyhlídková v lokalitě 
Vesec u Liberce. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. podnět CJ MML 092680/16 od osadního výboru Vesec, podnět CJ MML 092683/16 od 
P. B., podnět CJ MML 092687/16 od M. J., podnět CJ MML 092689/16 od A. T., podnět CJ 
MML 094509/16 od E. N., 

2. informace o předmětné záležitosti vyplývající z důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajištění zpracování 
a odeslání odpovědi na podněty CJ MML 092680/16 od osadního výboru Vesec, CJ MML 
092683/16 od P. B., CJ MML 092687/16 od M. J., CJ MML 092689/16 od A. T., CJ MML 
094509/16 od E. N. 

T: 06/2016 

USNESENÍ Č. 569/2016 

Založení projektu – nová komunikace Baltská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je založení projektu na novou komunikaci Baltská, 
jejímž předmětem je její přímé napojení na komunikaci Ruprechtická. Dojde tak ke zvýšení 
bezpečnosti a to zejména tím, že nebude třeba projíždět stávajícím zúženým prostorem v prudké 
zatáčce, kde jsou značně omezené rozhledy a ani šířkové uspořádání komunikace není ideální. 
V současné době zde chybí chodník a komunikace vede nad strmým svahem.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu na novou komunikaci Baltská, jehož předmětem je příprava a následná realizace 
propojení komunikace Baltská v úseku od řadových garáží při komunikaci Baltská až nad zastávku 
MHD Rychtářská na komunikaci Ruprechtická, a to dle varianty č. 2 uvedené v příloze č. 3, tohoto 
materiálu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské 
činnosti do rozpočtu odboru správy veřejného majetku na rok 2017, 

T: 11/2016 

2. zajistit zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, 

T: 12/2017 

USNESENÍ Č. 570/2016 

Návrh smlouvy o využívání ochranné známky "Regionální produkt Jizerské 
hory" mezi statutárním městem Liberec a MAS Frýdlantsko, z. s. 

Stručný obsah: Městské informační centrum Liberec získalo povolení pro využívání ochranné 
známky "Regionální produkt Jizerské hory". Vzhledem k tomu, že jsou regionální výrobky 
oblíbeným turistických suvenýrem, chtěli bychom si certifikaci regionální prodejny zachovat 
i pro další období. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o využívání ochranné známky „Regionální produkt Jizerské hory“ mezi 
statutárním městem Liberec a MAS Frýdlantsko, z. s., se sídlem Děkanská 74, 464 01 Frýdlant, 
IČ: 26982773, dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 571/2016 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování reklamních mediálních služeb 
DS 201600196 se společností HyperCube, a. s.  

Stručný obsah: Usnesením číslo 331/2016 dne 19. 4. 2016 byla uzavřena smlouva o poskytování 
mediálních služeb se společností HyperCube, a. s., na základě níž bylo umístěno zařízení 
o velikosti 2,5 x 2,4 x 6 metrů pro umístění reklamních ploch na parc. č. 5788/1 v k. ú. Liberec 
před palácem Syner. Z hlediska umístění reklamních ploch v městské památkové zóně se 
společnost HyperCube, a. s. rozhodla přemístit zařízení na parc. č. 1528/1 v k. ú. Liberec. Z toho 
důvodu předkládáme dodatek č. 1 ke smlouvě se změněnými přílohami číslo 2 a 3 smlouvy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování reklamních mediálních služeb číslo 
DS 201600196 se společností HyperCube, a. s. se sídlem V Štíhlách 2051/4, 140 00 Praha 4, 
IČ: 27642291, dle přílohy číslo 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, uzavřít dodatek č. 1 
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ke smlouvě 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 572/2016 

Schválení změn v pravidlech pouličního umění v Liberci – buskingu 

Stručný obsah: Busking je pouliční vystupování, rozumí se jím umělecká produkce, zejména 
hudební, divadelní, artistická aj. Toto pouliční vystupování má v Liberci dlouhou tradici, z toho 
důvodu jsme se rozhodli upravit stávající pravidla tohoto umění. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

upravené znění pravidel pro pouliční vystupování (tzv. busking) na veřejném prostranství na území 
statutárního města Liberec, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit zveřejnění 
upraveného znění těchto pravidel na webových stránkách města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 573/2016 

Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního 
ruchu a vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2 dílčího fondu Fond kultury 
a cestovního ruchu 

Stručný obsah: 1/ Předmětem 1. části tohoto materiálu je úprava pravidel dílčího fondu Fond 
kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML, která vyplynula ze zkušeností získaných 
s hodnocením projektů v 1. kole roku 2016. Změny se týkají a) posílení role správní rady 
v procesu hodnocení, b) posílení principu předvídatelnosti rozhodování, c) zjednodušení 
hodnotících kritérií pro posuzování hodnotiteli z řad správní rady.  
2/ V 2. části materiálu odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, správce dílčího fondu Fond 
kultury a cestovního ruchu, předkládá v souladu se záměrem dílčího fondu pro rok 2016 návrh 
na vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2 dílčího fondu Fond kultury a cestovního ruchu 
Dotačního fondu SML. Vyhlášené 2. kolo 2016 je zaměřeno pouze na program 5.2 Kulturní 
projekty na území města Liberce, které budou realizovány od října 2016 do března 2017. 
V textu "vyhlášení", v části G., jsou zahrnuty změny pravidel, navržené a zdůvodněné v 1. části 
tohoto materiálu. Celkový finanční objem určený pro 2. kolo 2016 programu 5.2 Fondu kultury 
a cestovního ruchu činí 765 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s návrhem na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu, 
dílčího fondu Dotačního fondu SML, dle přílohy č. 1, 

2. s vyhlášením programu dílčího fondu Fond kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu 
SML pro 2. kolo roku 2016, dle přílohy č. 2, a to: 
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Programu 5.2. Kulturní projekty na území města Liberec, s předpokládaným objemem 
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 765 000 Kč 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit úpravu pravidel pro poskytování dotací 
z Fondu kultury a cestovního ruchu a vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2. Kulturní projekty na 
území města Liberec Zastupitelstvu města Liberce ke schválení 

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 574/2016 

Vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu Sportovní fond pro 2. kolo roku 2016 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu 
Sportovní fond Dotačního fondu SML k předkládání žádostí o dotace pro 2. kolo roku 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyhlášením programu dílčího fondu Sportovní fond Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 
2016, dle přílohy č. 1, a to Programu 6.2 Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, 
s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášeném programu ve 
výši 1 500 000 Kč  

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu 
Sportovní fond v rámci Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016 Zastupitelstvu města Liberec 
ke schválení 

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 575/2016 

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2016 

Stručný obsah: Na základě schválené koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování 
Městského stadionu Liberec ze dne 26. 11. 2009 předkládá sportovní komise návrh na 
poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu 
Liberec na období červenec až prosinec 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

seznam počtu hodin přidělených statutárním městem Liberec v rámci veřejné služby v areálu 
Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2016 v celkovém rozsahu 2 000 hodin 
včetně rezervy těmto subjektům: 

FC Slovan Liberec, a. s. – fotbal mládež 175 hodin 
AC Slovan Liberec, z. s. – atletika 7 hodin 
Patriots Liberec – baseball 17 hodin 
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Draci FBC Liberec – florbal 117 hodin 
Bruslařský klub Variace Liberec, z. s. – krasobruslení 142 hodin 
TJ Bílí Tygři Liberec – hokej mládež 632 hodin 
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Liberec I, z. s.  – házená 7 hodin 
Basketbalový klub Kondoři Liberec – basket mládež 145 hodin 
Tělovýchovná jednota Dynamo Liberec, z. s. – kuželky 29 hodin 
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Liberec I, z. s. – kuželky 37 hodin 
Městská policie – střelnice 12 hodin 
S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. – veřejné bruslení 80 hodin 
Školy zřizované SML 500 hodin 
Rezerva SML 100 hodin 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, předat provozovateli 
S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. seznam počtu hodin přidělených 
zadavatelem, statutárním městem Liberec, v rámci veřejné služby jednotlivým konečným 
uživatelům 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 576/2016 

Uzavření smlouvy o výpůjčce sochy V-Myšlení s Michalem Trpákem 

Stručný obsah: Dne 24. 6. 2016 bude odvezena socha A(SYMBIONT) a od 30. 6. bude nahrazena 
sochou V-Myšlení od Michala Trpáka. Tato socha bude na náměstí umístěna do 30. 6. 2017. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce sochy V-Myšlení s Michalem Trpákem pro umístění před libereckou 
radnicí, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 577/2016 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci akce Bohemia JazzFest 2016 v Liberci 

Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu byl pověřen organizací 11. ročníku 
mezinárodního jazzového festivalu Bohemia JazzFest 2016 s koncertem v Liberci na náměstí 
před libereckou radnicí v prázdninovém čase, ve středu 13. 7. 2016 ve večerních hodinách. 
Odbor předkládá radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke schválení žádost 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 200 000 Kč na zajištění 
festivalového koncertu v Liberci v rámci jazzového festivalu BJF 2016, která bude účelově 
zaměřena na honoráře a ubytování zahraničních umělců vystupujících v Liberci a technické 
zajištění koncertu v Liberci. Finanční prostředky v uvedené výši jsou schváleny a zařazeny 
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v rozpočtu SML, odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 200 000 Kč společnosti Bohemia JazzFest, o. p. s. na 
festivalový koncert v Liberci v rámci 11. ročníku mezinárodního jazzového festivalu BJF 
2016, 

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

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 578/2016 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast 
libereckého pěveckého sboru Severáček na turné po Jižní Koreji v roce 2016 

Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá radě k odsouhlasení 
a zastupitelstvu města ke schválení žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec ve výši 100 000 Kč na účast libereckého pěveckého sboru Severáček v Jižní Koreji 
v letošním roce. Na počátku roku 2016 obdržel Severáček mimořádné pozvání k několika 
koncertům a k reprezentaci jeho umění na turné po Jižní Koreji v říjnu 2016. Pozvání obdržel 
Severáček na základě jeho úspěchu v soutěži v jihokorejském Busanu v roce 2010, kde byl ve 
velké světové konkurenci dvakrát bronzový a porotu ohromil především svou bezprostředností 
a velkou muzikalitou. Dětské sbory mají ve světě mimořádný respekt a Severáček tak může letos 
reprezentovat českou sborovou školu.  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč občanskému sdružení Kruh přátel Severáčku na 
účast libereckého pěveckého sboru Severáček na turné v Jižní Koreji v roce 2016, 

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

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 579/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na akci koncert 
Bohemia JazzFest 2016 

Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu byl pověřen organizací 
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mezinárodního jazzového festivalu Bohemia JazzFest 2016 s koncertem v Liberci na náměstí 
před libereckou radnicí v prázdninovém čase, ve středu 13. 7. 2016 ve večerních hodinách. 
Z důvodu časově i technicky náročné přípravy koncertu zasáhnou některé činnosti do nočního 
klidu stanoveného městskou vyhláškou č. 3/2009 ve znění vyhlášky 4/2013. Z těchto důvodů žádá 
odbor cestovního ruchu, kultury a sportu radu města o výjimku z nočního klidu, konkrétně 
uvedenou v ukládacím usnesení RM tohoto materiálu. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve 
znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 13. 7. 2016 na 
den 14. 7. 2016 od 22:00 do 01:00 hodin, a to pouze na demontáž pódia po ukončeném koncertu 
ve 22:00 hodin v rámci Mezinárodního jazzového festivalu Bohemia JazzFest 2016 na náměstí 
Dr. E. Beneše v Liberci 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, informovat pořadatele akce Bohemia JazzFest 2016 
o stanovení výjimky 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 580/2016 

Pilotní projekt na zvýšení úrovně informačních technologií ve vybraných 
příspěvkových organizacích 

Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení a realizace pilotního projektu 
na zvýšení úrovně informačních technologií ve dvou vybraných příspěvkových organizacích 
města. Snahou je nastavit prostřednictvím odboru informatiky a řízení procesů stejnou úroveň 
základního technologického vybavení (ICT) jako má město samotné. Do pilotního projektu byly 
vybrány dvě příspěvkové organizace města – ZOO Liberec a Divadlo F. X. Šaldy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. realizaci pilotního projektu na zvýšení úrovně informačních technologií ve dvou 
příspěvkových organizacích města (ZOO Liberec, Divadlo F. X. Šaldy) dle podmínek 
uvedených v přiložené důvodové zprávě, 

2. finanční náklady, spojené se zajištěním zvýšené úrovně informačních technologií ve dvou 
předmětných příspěvkových organizacích, ve výši 511 200 Kč bez DPH ročně a to formou 
zahrnutí do dodatku ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa informačního 
systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou IS, a. s. dne 8. 12. 2005. Dodatek 
bude uzavřen nejpozději do 30. 6. 2016 s účinností od 1. 7 2016; 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve spolupráci 
s MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem ZOO, Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou Divadla F. X. Šaldy 
a Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem Liberecké IS, a. s.: 

1. připravit a předložit radě města ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytování služeb 
(provoz a správa informačního systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou IS, 
a. s. dne 8. 12. 2005. Předmětem dodatku bude zvýšení úrovně informačních technologií ve 
dvou příspěvkových organizacích (ZOO Liberec, Divadlo F. X. Šaldy). Cena bude ve výši 
511 200 Kč bez DPH ročně; 
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T: 30. 6. 2016 

2. zahájit realizaci pilotního projektu na zvýšení úrovně informačních technologií ve dvou 
příspěvkových organizacích města (ZOO Liberec, Divadlo F. X. Šaldy) dle podmínek 
uvedených v přiložené důvodové zprávě, 

T: 1. 7. 2016 

USNESENÍ Č. 581/2016 

Projekt jednotného řízení MOS statutárního města Liberec  

Stručný obsah: Materiál obsahuje informaci o plnění jednotlivých aktivit projektu jednotného 
řízení MOS statutárního města Liberec v I. etapě a dále návrh jednotných pravidel systému 
řízení obchodních společností ze strany města. Projednáním těchto pravidel a jejich přijetím 
bude dosaženo cíle I. etapy projektu, tj. nastavení systému pro sběr informací a zahájení sběru 
jednoduchých indikátorů o hospodaření městských obchodních společností a příprava prostředí 
pro realizaci II. etapy projektového záměru „Zvýšení efektivity řízení obchodních společností 
statutárního města Liberec“. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o postupu v projektu jednotného řízení MOS statutárního města Liberec – I. etapa 

a  s c h v a l u j e  

jednotná pravidla systému řízení městských obchodních společností dle důvodové zprávy 

USNESENÍ Č. 582/2016 

Dodatek č. 13 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa informačního 
systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou IS, a. s. dne 8. 12. 2005 

Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení dodatku č. 13 ke smlouvě 
o poskytování služeb (provoz a správa informačního systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřená 
s Libereckou IS, a. s. dne 8. 12. 2005. Předmětem dodatku je aktualizace poskytovaných služeb – 
předání majetku metropolitní sítě MAN do správy Liberecké IS, a. s., zvýšení úrovně 
informačních technologií ve dvou vybraných příspěvkových organizacích města (ZOO Liberec, 
Divadlo F. X. Šaldy), administrativní narovnání počtu licencí ekonomického systému, rozšíření 
o agendu Půdní fond, rozšíření agendy Dopravních přestupků, rozšíření o agendu Dopravního 
a Drážního úřadu, rozšíření o agendu Elektronická RM a ZM, rozšíření o agendu Dashboardu 
a rozšíření o agendu Fandice, personalistika. Podrobný přehled změn je uveden v důvodové 
zprávě. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku číslo 13 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa informačního 
systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřené s Libereckou IS, a. s. dne 8. 12. 2005 dle přílohy. 
Dodatek bude uzavřen nejpozději do 30. 6. 2016 s účinností od 1. 7 2016. 

a  u k l á d á  
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Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, předložit k podpisu 
dodatek č. 13 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa informačního systému) číslo 
KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou IS, a. s. dne 8. 12. 2005 dle podmínek uvedených 
v přiložené důvodové zprávě 

T: 30. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 583/2016 

Projekt Libereckého kraje – Studie odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy – 
finanční spoluúčast města 

Stručný obsah: Po zpracování studií odtokových poměrů a povodňových rizik v povodí Smědé 
a Ploučnice má LK v úmyslu zadat zpracování obdobné studie pro povodí Lužické Nisy. Většina 
předpokládaných nákladů bude hrazena z dotačních prostředků a rozpočtu LK, příspěvek je 
však požadován i od obcí, jejichž území bude studií řešeno. Z celkových předpokládaných 
nákladů 8,1 mil. Kč činí předpokládaný příspěvek SML 0,208 mil. Kč. Aktuálně LK zahrnul 
SML mezi obce, jejichž území řešeno nebude. Není však zcela vyloučeno, že bude možné jej 
opětovně začlenit. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s finanční spoluúčastí statutárního města Liberec na nákladech zpracování analýzy odtokových 
poměrů v povodí Lužické Nisy dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016 

USNESENÍ Č. 584/2016 

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

Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala 
pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 27. 6. 2016 v 10 hodin 
v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 62241672, se sídlem 
Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec, která se koná dne 27. 6. 2016 od 10 hodin v sídle společnosti, 
včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy č. 1 

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

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

a  u k l á d á  

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

T: 23. 6. 2016  

USNESENÍ Č. 585/2016 

Sportovní areál Ještěd, a. s. – Výsledky hloubkové kontroly hospodaření s prvky 
forenzního auditu za období 2012 – 2015 – manažerské shrnutí 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

výsledky hloubkové kontroly hospodaření Sportovního areálu Ještěd, a. s. s prvky forenzního 
auditu za období 2012 – 2015 

Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Stručný obsah: Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd, 
a. s. (SAJ) ve výši 5 mil. Kč pro pokrytí aktuálních potřeb údržby a oprav. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 586/2016 

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

Stručný obsah: Přijetí daru 8 ks tabletů vybavených systémem Rescue Navigator Basic pro 
potřeby vybraných jednotek požární ochrany Libereckého kraje, pořízených HZS Libereckého 
kraje z finančních prostředků Libereckého kraje. 
Každá z osmi jednotek sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 
získá jeden tablet. JSDH Horní Hanychov, Karlinky, Krásná Studánka, Machnín, Pilínkov, 
Růžodol I, Vesec a Vratislavice nad Nisou. Jedná se o 8 ks tabletů Lenovo A 10-70 LTE, 
pořizovací hodnota majetku je 9 654,59 Kč, celková hodnota majetku je 77 236,72 Kč.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru – 8 ks tabletů Lenovo A 10-70 LTE, v celkové hodnotě 77 236,72 Kč, určených pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů zřizované statutárním městem Liberec od České republiky – 
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje /dle přílohy č.1/ 

a  u k l á d á  

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

T: 06/2016 
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USNESENÍ Č. 587/2016 

Přijetí účelové dotace na rok 2016 z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Přijetí 
investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. 

Stručný obsah: Přijetí účelové dotace na rok 2016 z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 
492 581 Kč. 
Z toho bude 273 600 Kč použito na nákup 48 ks zásahových přileb, 33 600 Kč na nákup 10 ks 
radiostanic, 43 200 na nákup člunu pro JSDH Růžodol I, 106 752 Kč na nákup 4 ks 
přetlakových dýchacích přístrojů a 35 429 Kč na nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro 
JSDH Karlinky. 
Přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300 000 Kč na 
spolufinancování pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Vesec. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. přidělení účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora 
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na rok 2016 na nákup 48 ks zásahových 
přileb, 10 ks radiostanic, člunu pro JSDH Růžodol I, 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů 
a příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlinky, 

2. přidělení investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na spolufinancování 
pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Vesec, 

s c h v a l u j e  

1. přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek 
požární ochrany obcí Libereckého kraje na rok 2016 na nákup 48 ks zásahových přileb, 
10 ks radiostanic, člunu pro JSDH Růžodol I, 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů 
a příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlinky v celkové výši 492 581 Kč dle 
příloh č. 1 - 5, 

2. přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na spolufinancování pořízení 
nového dopravního automobilu pro JSDH Vesec v celkové výši 300 000 Kč dle přílohy č. 6, 

a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthánymu, primátorovi města, podepsat smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi 
Libereckým krajem a statutárním městem Liberec /dle přílohy/, 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit účelové dotace do rozpočtu 
města dle důvodové zprávy, 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 588/2016 

Smlouva s Českou poštou – svoz a rozvoz poštovních zásilek 

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o svozu a rozvozu poštovních 
zásilek číslo 982407-0319/2016 mezi SML a Českou poštou, s. p. Ve smlouvě je ošetřen čas svozů 
a rozvozů zásilek, tak aby se předešlo případnému zpoždění při zadávání a předávání došlé 
pošty příslušným odborům úřadu či zabránilo vyzvedávání zásilek odesílaných z MML mimo 
pracovní dobu úřadu. Svoz a rozvoz zásilek je ze strany České pošty, s. p. poskytován bezplatně 
viz příloha č. 2 – sloupec "Jednotková měsíční cena". 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek číslo 982407-0319/2016 mezi statutárním 
městem Liberec a Českou poštou, s. p., IČ 47114983 dle přílohy 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podepsáním smlouvy o svozu a rozvozu poštovních 
zásilek číslo 982407-0319/2016 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 589/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2016 

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

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

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

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 590/2016 

Hodnocení 5. přerušeného ZM konaného dne 26. 5. 2016 a náhradního 
5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 6. 2016 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberec, které 
se konalo dne 26. května 2016 a 5. náhradního zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného 
dne 9. 6. 2016, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstka primátora Tomáše 
Kyselu, náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře, 
Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML a pana primátora 

USNESENÍ Č. 591/2016 

Organizační zajištění 6. ZM – 23. 6. 2016 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 6. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 23. června 2016 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
4. Pozemky pro LK-Záchranná zdravotnická služba LK – záměr  
5. Majetkoprávní operace – prodej pozemku 
6. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 
7. Majetkoprávní operace – výkup pozemku od ČR-ÚZSVM 
8. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 
9. Doprodej podílů na stav. pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec – Vrbova 735 
10. Záměr bezúplatného převodu pozemků – náprava prodeje z r. 2014 
11. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.  
12. Obecně závazná vyhláška SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem 

taxislužby na území SML 
13. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní závěrka statutárního města 

Liberec za rok 2015  
14. Návrh rozpočtového opatření č. 3B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 

Liberec na rok 2016  
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016  
16. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného 

programu dle indikativní nabídky ČS a. s. v celkové výši 1 800 000 000 Kč 
17. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
18. Přehled o použití prostředků Fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu 
19. Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu 

a vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2 dílčího fondu Fond kultury a cestovního ruchu 
20. Vyhlášení programu 6.2 dílčího fondu Sportovní fond pro 2. kolo roku 2016 
21. Odročeno z náhradního 5. ZM (č. 26) - Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího 

fondu Ekofond Dotačního fondu SML pro  rok 2016 
22. Projekt Libereckého kraje – Studie odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy – finanční 

spoluúčast města 
23. Euroregion Nisa – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. j. 7/09/0082 
24. MFRB - přijetí daru splaškové kanalizace v ul. Na Skřivanech, k. ú. Starý Harcov   
25. Schválení zadání pro SUMF 
26. Úprava názvu pozic a organizačního zajištění  MA21 a projektu Statutární město Liberec -  

Zdravé město 
27. Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

1. Schválení Dodatku č. 10 ke Smlouvě o alokaci prostředků  
2. Schválení Závěrečné zprávy o postupu realizace  
3. Schválení aktualizace Dokumentu formou změn. listu 

28. Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní – Pavlovice  
29. Převzetí komunikací po stavbě silnice I/14 Kunratice - Jablonec n. N. - uzavření smluv 
30. Návrh k pořízení 88. změny územního plánu města Liberec – podnět č. 85/13, 88/19 

a návrhy 88/1 až 88/12 a 88/14 až 88/18  
31. Změna zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.  
32. Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka – přesun odloučeného 
33. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám p. o. sociálního a zdravotního 

zaměření 
34. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských p. o. 
35. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních p. o. 
36. Poskytnutí dotace na protidrogové služby kontaktního a terénního programu pro lidi 
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ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele 
Most k naději, z. s. 

37. Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
38. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části 

nákladů činnosti obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy 
39. Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro p. o. SML v oblasti 

kultury, zdravotních a sociálních služeb pro období 2016 – 2017 
40. Žádost o prominutí příslušenství pohledávky pana Zdeňka Úlehly ve věci 36 EX 1237/2005 

a EX 813/2004 
41. Plnění usnesení ZM č. 122/09 z 25. června 2009 
42. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce 

Bohemia JazzFest v Liberci 
43. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast libereckého 

pěveckého sboru Severáček na turné po Jižní Koreji v roce 2016 
44. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 5. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 

26. 5. 2016 a náhradního 5. zasedání zastupitelstva města konaného 9. 6. 2016 
45. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2016 

II. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti 
a činnosti odboru ekonomiky - leden až květen 2016 

III. Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2016 

USNESENÍ Č. 592/2016 

Schválení obsahu a znění dopisu – Reakce na výzvu ze dne 4. 5. 2016 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

obsah a znění dopisu – Reakce na výzvu ze dne 4. 5. 2016 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat předmětný dopis a odeslat společnosti Teplárna 
Liberec, a. s. 

T: ihned 
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Přílohy: 

k usnesení č. 511/2016 
k usnesení č. 512/2016 
k usnesení č. 513/2016 
k usnesení č. 514/2016 
k usnesení č. 517/2016 
k usnesení č. 527/2016 
k usnesení č. 528/2016 
k usnesení č. 530/2016 
k usnesení č. 531/2016 
k usnesení č. 532/2016 
k usnesení č. 533/2016 
k usnesení č. 538/2016 
k usnesení č. 539/2016 
k usnesení č. 540/2016 
k usnesení č. 541/2016 
k usnesení č. 545/2016 
k usnesení č. 547/2016 

k usnesení č. 548/2016 
k usnesení č. 549/2016 
k usnesení č. 551/2016 
k usnesení č. 552/2016 
k usnesení č. 554/2016 
k usnesení č. 556/2016 
k usnesení č. 558/2016 
k usnesení č. 559/2016 
k usnesení č. 560/2016 
k usnesení č. 561/2016 
k usnesení č. 562/2016 
k usnesení č. 564/2016 
k usnesení č. 565/2016 
k usnesení č. 566/2016 
k usnesení č. 567/2016 
k usnesení č. 568/2016 
k usnesení č. 569/2016 

k usnesení č. 570/2016 
k usnesení č. 571/2016 
k usnesení č. 572/2016 
k usnesení č. 573/2016 
k usnesení č. 574/2016 
k usnesení č. 576/2016 
k usnesení č. 577/2016 
k usnesení č. 578/2016 
k usnesení č. 580/2016 
k usnesení č. 581/2016 
k usnesení č. 582/2016 
k usnesení č. 583/2016 
k usnesení č. 584/2016 
k usnesení č. 586/2016 
k usnesení č. 587/2016 
k usnesení č. 588/2016 

 

V Liberci 16. června 2016 

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

 



Příloha č. 1

Návrh RO č.3A) 2016 -  Příjmy 1 268 625

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG B) Dotace 1 268 625 Kč
0 4116 29008 7 10192000000 Dotace MZ - odborný lesní hospodář odd. rozpočtu a financování / 000300120027 838 280 365 504 1 203 784
0 4116 104113013 1 10332000000 Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (SR) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 11 629 11 629
0 4116 104513013 1 10332000000 Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (EU) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 54 371 54 371
0 4116 104113013 1 10332000000 Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (SR) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 15 858 15 858
0 4116 104513013 1 10332000000 Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (EU) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 74 142 74 142
0 4116 29004 1 10214000000 Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 105 550 105 550
0 4116 4428 1 10367000000 Dotace z Úřadu vlády - program terénní práce odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 194 811 194 811

4121 1 10186000000 Přijaté neinvestiční transfery od obcí - Stavební úřad odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 9 000 9 000
0 4122 6 10164000000 Dotace KÚ - Dětské centrum sluníčko - státní příspěvek odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 437 760 437 760

Příloha usnesení č. 511/2016



Příloha č. 2

Návrh RO č. 3A) 2016 -  Výdaje 1 268 625

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu 830 865

Odbor ekonomiky 203 811
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6402 5901 1 20192000000 rezerva odd.rozp. a finacování / 000300120027 31 097 879 203 811 31 301 690
Kancelář  tajemníkka 156 000

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6171 5011 104113013 1 20009000000 Platy zaměstnanců odd.personální / 000200050005 0 11 629 11 629
6171 5011 104513013 1 20009000000 Platy zaměstnanců odd.personální / 000200050005 0 54 371 54 371
6171 5011 104113013 1 20009000000 Platy zaměstnanců odd.personální / 000200050005 0 15 858 15 858
6171 5011 104513013 1 20009000000 Platy zaměstnanců odd.personální / 000200050005 0 74 142 74 142
6171 5011  1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 138 600 -135 077 3 523
6171 5011 4428 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 0 135 077 135 077
6171 5021 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 12 000 -12 000 0
6171 5021 4428 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 0 12 000 12 000
6171 5031 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 34 650 -34 650 0
6171 5031 4428 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 0 34 650 34 650
6171 5032 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 12 500 -12 500 0
6171 5032 4428 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 0 12 500 12 500
6171 5038 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 584 -584 0
6171 5038 4428 1 21075000000 Podpora terénní práce odd.personální / 000200050005 0 584 584

Odbor životního prostředí 471 054
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

1036 5212 29008 1 20755000000 Odborný lesní hospodář - fyzické osoby odbor životního prostředí/ 000200070000 0 92 638 92 638
1036 5213 29008 1 20756000000 Odborný lesní hospodář - právnické  osoby odbor životního prostředí/ 000200070000 0 272 866 272 866
1036 5213 29004 1 20782000000 Výsadba zpevňujících dřevin odbor životního prostředí/ 000200070000 0 105 550 105 550

D) Organizace města/ s účastí města a další PO 437 760

PAR RP ÚZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji
Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace 437 760

3529 5336  6 20586000000 Dotace KÚ - státní příspěvek odd. humanitní / 000500170040 0 437 760 437 760

Příloha usnesení č. 511/2016



Příloha č. 1

Návrh RO č. 3B ) 2016 -  Příjmy 27 622 001

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG H) Pokuty a ostatní příjmy jinde nezařazené 7 412 418 Kč
Příjmy ostatní

2212 2329 1 10212000000 Spolupodíl na obnovu komunikací od SVS odbor správy veřejného majetku/ 000600040003 0 6 311 871 6 311 871

6171 2111 1 10096000000 Příjmy z prodeje služeb a výrobků odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 0 1 100 547 1 100 547

PAR RP UZ ORJ ORG B) Dotace 20 209 583 Kč
Konsolidační položky

Fond rozvoje - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu 19 294 583 Kč
6330 4134 1 10002000015 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení komunikací odbor správy veřejného majetku/ 000600040003 49 000 000 13 196 871 62 196 871
6330 4134 1 10002000011 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení školských zařízení odbor majetkové správy/ 000600130031 52 050 000 3 997 165 56 047 165
6330 4134 1 10020000020 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení ostatní odd.provozu a správy budov/ 000200050009 0 1 000 000 1 000 000
6330 4134 1 10002000022 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro informační technilogie odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 2 000 000 1 100 547 3 100 547

Dotační fondy - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu 915 000 Kč
6330 4134 1 10002000027 Příjem na běžný účet fondu-Fond vzdělávání odd. školství / 000500170039 1 300 000 500 000 1 800 000
6330 4134 1 10002000028 Příjem na běžný účet fondu-Fond kultury a cest. ruchu odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 1 700 000 415 000 2 115 000

Příloha usnesení č. 512/2016



Příloha č. 2

Návrh RO č. 3B) 2016 -  Výdaje 45 617 001 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po 

změně

B) Odbory magistrátu -11 882 165 Kč

Odbor ekonomiky -11 882 165 Kč

6409 5901 1 20192000000 rezerva odd. rozpočtu a financování/ 000300120027 31 097 879 Kč -11 882 165 Kč 19 215 714 Kč

E) Fond rozvoje 52 589 166 Kč

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 9 719 330
6330 5349 1 20030000011 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto rezervou odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 52 050 000 3 997 165 56 047 165
3111 5171 1 20229000011 Opravy MŠ - navýšení, kryto rezervou odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 8 000 000 500 000
3111 5171 1 0020229000011 Opravy MŠ - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 000 000 9 500 000
3113 5171 1 0020228000011 Opravy ZŠ - navýšení, kryto rezervou odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 16 200 000 500 000
3113 5171 1 0020228000011 Opravy ZŠ - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 635 000 17 335 000
6171 6121 217 20770000011 Investiční akce ZŠ -navýšení, kryto rezervou (ZŠ 5. května) odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 200 000 200 000
6171 6121 219 20770000011 Investiční akce ZŠ -navýšení, kryto rezervou (ZŠ Jabloňová) odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 200 000 200 000
6171 6121 200 20770000011 Investiční akce ZŠ -navýšení, kryto rezervou (ZŠ Aloisina výšina) odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 700 000 700 000
6171 6121 1 0021000000011 Regulace topení a kotelen odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 487 165 487 165
3111 6121 1 0020769000011 Investiční akce MŠ - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 3 134 294 1 000 000 4 134 294
3113 6121 1 0020770000011 Investiční akce ZŠ - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 6 700 000 500 000 7 200 000
3113 5171 1 0020228000011 Opravy ZŠ - přesun odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 16 200 000 -1 867 500 14 332 500
3613 5171 1 0021xxxxxxx11 Opravy Střední zdravot.škola - přesun odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 467 500 467 500
3113 6121 1 0020770000011 Investiční akce ZŠ - přesun odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 6 700 000 2 100 000 8 800 000
3113 6122 219 0020138000011 Stroje, přístroje - přesun odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 700 000 -700 000 0

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení , 6 705 000
3315 5171 1 0020558000012 Oprava do kulturních zařízení - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 800 000 400 000 2 200 000
3319 5171 1 0020930000012 Opravy kulturních zařízení - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 850 000 3 305 000 5 155 000
3311 6121 1 0021001000012 Investice do kulturních zařízení - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 800 000 3 000 000 4 800 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 2 785 000
3412 5171 22 0020924000014 Plavecký bazén - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 2 450 000 1 500 000 3 950 000
3412 5171 1 0020310000014 Plán oprav - Stadion FC Slovan - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 300 000 1 000 000 1 300 000
3412 5171 1 0020308000014 Plán oprav - SAJ a Vesec - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 750 000 165 000 915 000
3412 6121 1 0021062000014 Investice do sportovních zařízení - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 5 700 000 120 000 5 820 000

Fond pro opravy a vybavení ostatní 4 785 000
6330 5349 1 20030000020 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto rezervou odd. provozu a správy budov / 000200050009 1 000 000 1 000 000 2 000 000
6171 6121 1 0021xxxxxxx20 Rekonstrukce toalet 2. a 3.patro budovy radnice odd. provozu a správy budov / 000200050009 0 1 000 000 1 000 000
6171 5171 1 0020407000020 Opravy budov ve správě MSSO - zapojení zůstatku  z minulých let odd. provozu a správy budov / 000200050009 6 000 000 575 000 6 575 000
3111 6122 1 0020138000020 Stroje, přístroje MŠ - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 500 000 300 000 800 000
3113 6122 1 0020138000020 Stroje, přístroje ZŠ - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 500 000 300 000 800 000
6171 6121 1 20941000020 Investice do budov ve správě MSSO - navýšení, kryto rezervou odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 1 410 000 1 410 000
6171 6121 1 0020941000020 Investice do budov ve správě MSSO - zapojení zůstatku  z minulých let odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 200 000 200 000 400 000

Fond pro opravy a vybavení komunikací 26 393 742
6330 5349 1 0020030000015 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto příjmy odd. technické správy / 000600040003 49 000 000 13 196 871 62 196 871

Příloha usnesení č. 512/2016



Příloha č. 2

2212 5171 1 0021xxxxxxx15 Celoplošné opravy asfaltových krytů kom. - navýšení, kryto rezervou odd. technické správy / 000600040003 0 3 400 000 3 400 000
2219 6121 1 0021xxxxxxx15 Jeřmanická rozšíření par.ploch - navýšení, kryto rezervou odd. technické správy / 000600040003 0 95 000 95 000
2219 6121 1 0021xxxxxxx15 Břetislavova rozšíření par.ploch - navýšení, kryto rezervou odd. technické správy / 000600040003 0 90 000 90 000
2212 5171 1 0021xxxxxxx15 Oprava propustku Jizerského potoka - navýšení, kryto rezervou odd. technické správy / 000600040003 0 800 000 800 000
2212 5171 1 0021xxxxxxx15 Oprava parkovací plochy Sokolská - navýšení, kryto rezervou odd. technické správy / 000600040003 0 1 500 000 1 500 000
2212 5171 1 0020080000015 Komunikace - opravy autobusových zálivů - navýšení, kryto rezervou odd. technické správy / 000600040003 0 1 000 000 1 000 000
2212 5171 1 0021540000015 SO - Horákova, Šamánková, Oblačná - navýšení, kryto příjmy odd. technické správy / 000600040003 20 000 000 6 311 871 26 311 871

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 0
6409 5901 1 0020192000019 Rezerva  - snížení odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 2 000 000 -220 000 1 780 000
6171 6121 1 0021xxxxxxx19 Energeticky udržitelný Liberec - přesun odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 220 000 220 000

Fond cyklodoprava 0
6409 5901 1 0020192000024 Rezerva - snížení odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 2 000 000 -1 000 000 1 000 000
6171 6121 1 0021xxxxxxx24 Optaření ke zvýšení bezp. Pěší a cyklodopravy v Lbc - přesun odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 1 000 000 1 000 000

Fond pro informační technologie 2 201 094
6330 5349 1 0020030000022 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto příjmy odb. informatiky a řízení procesů /000200110000 2 000 000 1 100 547 3 100 547
6409 5901 1 0020192000022 Rezerva -  navýšení, kryto příjmy odb. informatiky a řízení procesů /000200110000 2 000 000 1 100 547 3 100 547

E) Dotační fondy 4 910 000 Kč

Ekofond  240 000
3757 5229 1 0020510000001 Ostatní transfery neziskovým a podob. organizacím - zapojení zůstatku z min. letodb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 240 000 240 000

Sportovní fond 2 840 000
3419 5222 1 0020025000008 Neinvestiční transfery spolkům - zapojení zůstatku z min. let odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 7 000 000 2 840 000 9 840 000

Fond vzdělávání 1 000 000
6330 5349 1 0020030000027 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. školství / 000500170039 1 300 000 500 000 1 800 000
3299 5213 1 0020506000027

Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cíl.sk.-

zapojení zůstatku z min. let odd. školství / 000500170039 200 000 100 000 300 000

3299 5221 1 0020350000027
Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cíl.sk. - 

zapojení zůstatku z min. let odd. školství / 000500170039 200 000 100 000 300 000

3299 5223 1 0020504000027
Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ - zapojení 

zůstatku z min. let odd. školství / 000500170039 400 000 100 000 500 000

3299 5222 1 0020025000027 Program Další vzdělávání a celoživotní učení - zapojení zůstatku z min. let odd. školství / 000500170039 300 000 100 000 400 000
3299 5331 1 0020503000004 Neinv. Příspěvky zřízeným PO - zapojení zůstatku z min. let odd. školství / 000500170039 0 100 000 100 000

Fond kultury a cestovního ruchu 830 000
6330 5349 1 0020030000028 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 1 700 000 415 000 2 115 000
3319 5493 1 0020507000028 Neinvestiční transfery FO odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 0 215 000 215 000
3319 5222 1 0020025000028 Neinvestiční transfery spolkům odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 670 000 200 000 870 000
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Příloha č. 3

Návrh RO č. 3B) 2016 -  Financování 17 995 000 Kč
zapojení zůstatku fondů z minulých let

ODPA POL ORJ ORG
Název akce

oddělení rozpočtu a 

financování/ORJ2

rozpočet 

schválený

návrh změny

rozpočet po 

změně

0 8115 1 0019501000000 Ekofond 000300120027 0 240 000 240 000
0 8115 1 0019501000000 Sportovní fond 000300120027 0 2 840 000 2 840 000
0 8115 1 0019501000000 Kulturní fond 000300120027 0 415 000 415 000
0 8115 1 0019501000000 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 000300120027 0 500 000 500 000
0 8115 1 0019501000000 Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 000300120027 0 3 135 000 3 135 000
0 8115 1 0019501000000 Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 000300120027 0 6 705 000 6 705 000
0 8115 1 0019501000000 Fond pro opravy a vybavení ostatní 000300120027 0 1 375 000 1 375 000
0 8115 1 0019501000000 Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 000300120027 0 2 785 000 2 785 000

;
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Příloha č. 1

Návrh RO č. 3C) 2016_ Příjmy 37 206 969 Kč

Název akce  

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet 

po změně

vysvětlující poznámky z 

jednotlivých odborů

PAR RP ORJORGC) Příjmy z hospodářské činnosti města -133 000 Kč

6330 4131 1 Příjmy - odvod z hospodářské činnosti odd. rozpočtu a financování/000300120027 18825910 -133000 18692910 po úpravě na listu VHČ_3C2016

PAR RP ORJORGE) Fondy oprav a investic 69 779 Kč

3111 2122 10010087000000Odvody - odpisy MŠ odd. školství a kultury/000500170039 7 234 456 14 349 7 248 805 převod majetku na MŠ

3529 2122 60010093000000Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko odd. humanitní/000500170040 788 712 -262 904 525 808

změny v souvislosti se směnou 

organizací k 1 .9. 2016

3421 2122 10 Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník odd. školství a kultury/000500170039 0 318 334 318 334

změny v souvislosti se směnou 

organizací k 1 .9. 2016

PAR RP ORJORGH) Ostatní příjmy 37 270 190 Kč

6402 2229 2070010180000000Ostatní přijaté vratky transferů odd. rozpočtu a financování/000300120027 0 49 860 49 860

vratka od ZŠ Kaplického veřejnému 

rozpočtu poskytnutých v min. roz. obd.

6171 2229 10010180000000Ostatní přijaté vratky transferů odd. rozpočtu a financování/000300120027 0 30 000 30 000

vratka od JEŠTĚD, Z.S.P.O., usnesení 

ZM č. 99/2012

6402 2229 2180010180000000Ostatní přijaté vratky transferů odd. rozpočtu a financování/000300120027 0 4 153 4 153

vratka od ZŠ Vrchlického veřejnému 

rozpočtu poskytnutých v min. roz. obd.

5512 2324 10010095000000Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. krizového řízení/000200050008 16 800 11 200 28 000 uplatnění nároku JSDHO Liberec 

6171 2322 10010146000000Přijaté pojistné náhrady odd. rozpočtu a financování/000300120027 934 000 580 960 1 514 960

přijaté pojistné plnění za škodní 

události

6171 2111 10010096000000Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. informatiky a řízení procesů/00200110000 0 50 215 50 215

zajištění provozu a přístupu k systému 

E-ZAK, služby - Moduly ICZ eSPIS pro 

MOV

0000 1122 10010048000000Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní/000300120028 11 000 000 25 272 710 36 272 710

3319 2321 10010331000000Přijaté neinvestiční dary odd. městské informační centrum/000500160038 0 100 000 100 000

dar na podporu kultury v centru města 

(Duhové léto)

6171 2111 10010096000000Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. krizového řízení/000200050008 15000 4 722 19 722

přefakturace nákladů z pronajaté 

historické HZ Vratislavice

6171 2329 10010034000000Příjmy - ostatní nedaňové odd. správy objektů a zařízení/000600130031 0 1 497 165 1 497 165

vyčíslení penalizace firmám, MVV 

sleva z ceny

3111 2229 10010207000000Odvod hospodářského výsledku - MŠ odd. školství a kultury/000500170039 0 2 124 332 2 124 332 závěrečný účet 2015

3113 2229 10010208000000Odvod hospodářského výsledku - ZŠ odd. školství a kultury/000500170039 0 5 273 704 5 273 704 závěrečný účet 2015

3741 2229 20010209000000Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada odd. školství a kultury/000500170039 0 5 430 5 430 závěrečný účet 2015

3311 2229 40010209000000Odvod hospodářského výsledků - Divadlo F. X. Šaldy odd. školství a kultury/000500170039 0 123 339 123 339 závěrečný účet 2015

3529 2229 50010209000000Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo odd. školství a kultury/000500170039 0 4 158 4 158 závěrečný účet 2015

3529 2229 60010209000000Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko odd. humanitní/000500170040 0 20 080 20 080 závěrečný účet 2015

3599 2229 70010209000000Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče odd. humanitní/000500170040 0 618 768 618 768 závěrečný účet 2015

3599 2229 80010209000000Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt odd. humanitní/000500170040 0 52 839 52 839 závěrečný účet 2015

6402 2229 220010211000000Odvod příspěvku - Ještědská sportovní odd. cestovního ruchu a sportu/00050016037 0 656 875
závěrečný účet 2015 - nevypořádáno 

za rok 2014

6402 2229 220010211000000Odvod příspěvku - Ještědská sportovní odd. cestovního ruchu a sportu/00050016037 0 789 680 1 446 555 závěrečný účet 2015
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Návrh RO č. 3C) 2016_ Výdaje 69 999 998 Kč

Název akce

 

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po 

změně
vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů

B) Odbory magistrátu 70 562 505

Odbor strategického rozvoje a dotací     9 971 390

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -560 200
6171 5169 1 0020247000000 Služby - náklady projektové kanceláře odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 600 000 -300 000 300 000 převod na odd. personální - projektová kancelář

6171 5021 1 0020238000000 Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 401 666 -260 200 141 466 převod na odd. personální - projekt ČR- Sasko, vedení projektu

kapitálové výdaje 10 531 590

3111 6121 1 0021xxxxx0100 MŠ DOMINO - zhodnocení objektu odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 962 590 962 590

vyrovnání za zhodnocení budovy mezi pronajímatelem 

nájemcem  na základě oboustranné  dohody, v případě 

schválení změny smlouvy v ZM

6171 6111 1 0020867000000 Integrovaný systém řízení SML - SW, licence odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 39 400 72 600 112 000 splátka licence SW projekt ISŘ-CROSEUS

6171 6121 1 0020264000000 Příprava projektů odd. získávání dotací/000300140044 2 420 600 -595 600 1 825 000 položka k čerpání příprava projektů

5512 6121 1 0020950001100 JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, administrace odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 85 000 85 000

Byla schválena žádost a podepsání rozhodnutí o dotaci. 

Realizace projektu ČR- Sasko "Hasiči".

4351 6121 1 0021xxxxx0100 Sociální bydlení - PD, studie, VZ odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 1 900 000 1 900 000

projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové 

dokumentace

3900 6121 1 0021xxxxx0100 Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 2 700 000 2 700 000

projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové 

dokumentace

3113 6121 1 0020770000100 ZŠ Broumovská - PD odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 22 000 22 000

3113 6121 1 0020770000300 ZŠ Broumovská - TDI, BOZP odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 60 000 60 000

3113 6121 1 0020770000500 ZŠ Broumovská - stavba odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 800 000 800 000

3113 6121 1 0020770001100 ZŠ Broumovská - administrace, VZ odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 50 000 50 000

3113 6122 1 0020770001600 ZŠ Broumovská - vybavení odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 60 000 60 000

6171 6121 1 0021081000100 Terminál BUS - PD, studie odd. získávání dotací/000300140044 500 000 1 400 000 1 900 000

projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové 

dokumentace, architektonická soutěž

3113 6121 1 0021xxxxx0100 Konektivita ZŠ - IPRÚ odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 700 000 700 000

projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové 

dokumentace

3113 6121 1 0021xxxxx0100 Rekonstrukce ZŠ - klíčové kompetence odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 230 000 230 000

projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové 

dokumentace

3111 6121 1 0021xxxxx0100 Rekonstrukce MŠ - navýšení kapacit odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 285 000 285 000

projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové 

dokumentace

3639 6121 1 0021xxxxx0100 Sanace Lom Ruprechtice + cesta PD, žádost odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 1 500 000 1 500 000

Individuální projekt , schválen projektový námět v PV, 

zpracování příloh projektu pro podání žádosti o dotaci III/2016.

4374 6121 1 0021xxxxx0100 Azylový dům pro matky s dětmi odd. přípravy a řízení projetků/000300140033 0 300 000 300 000

Individuální projekt (IPRÚ), schválen záměr, příprava projektu, 

zpracování projektové dokumentace

Odbor ekonomiky 32 049 176

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 32 049 176

6402 5364 1 0020556000000 Finanční vypořádání z minulých let odd. rozpočtu a financování/000300120027 1 965 355 49 860

vratka od ZŠ Kaplického veřejnému rozpočtu poskytnutých v 

min. roz. obd.

6402 5364 1 0020556000000 Finanční vypořádání z minulých let odd. rozpočtu a financování/000300120027 0 4 153 2 019 368

vratka od ZŠ Vrchlického veřejnému rozpočtu poskytnutých v 

min. roz. obd.

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva odd. rozpočtu a financování/000300120027 31 097 879 30 000 vratka od JEŠTĚD, Z.S.P.O., usnesení ZM č. 99/2012

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva odd. rozpočtu a financování/000300120027 0 51 019

závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozené stromy a 

kontejnerové stání)

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva odd. rozpočtu a financování/000300120027 6 646 434

Návrh RO 3A) do rezervy 203 811 Kč, návrh 3B) z rezervy na 

Fondy rozvoje - 11 882 165 Kč, rezerva po RO 3A)+ 3B) + 3C) 

bude ve výši 26 146 978 Kč

6171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb odd. rozpočtu a financování/000300120027 1 225 000 -5 000 1 220 000

přesun na odd. maj. evidence a dispozic na výmaz zástavního 

práva na kat. nem.

6399 5362 1 0020210000000 Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní/000300120028 11 000 000 25 272 710 36 272 710

Kancelář primátora 275 590

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 275 590

Indivivualní projekt, získal příslib dotace ve výši 9,1 mil. Kč, 

zpracování projektové dokumentace pro realizaci projektu - 

interiér.
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2212 5169 1 0020533000000 Projekt prezentace města odb. kancelář primátora/000100020000 0 180 000 180 000 narovnání s televizí RTM

3319 5213 1 0020506000000 Neinv. transf. podnik. subj. - PO odb. kancelář primátora/000100020000 0 95 590 95 590 na smlouvu s ČT za propagaci města a DFXŠ

Městská policie 58 248

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -41 752

5311 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování Městská policie/000110000000 576 082 44 615

přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozená vozidla a 

notebook) 

5311 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování Městská policie/000110000000 13 633 634 330

závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozená vozidla a 

čelní sklo)

5311 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Městská policie/000110000000 907 200 -100 000 807 200 přesun na kapitálové výdaje

kapitálové výdaje 100 000

5311 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky Městská policie/000110000000 1 000 000 100 000 1 100 000 přesun z běžných výdajů

Odbor hlavního architekta -240 090

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -240 090
6171 5021 1 0020010000000 Ostatní osobní výdaje odb. hlavního architekta/000400150000 100 000 -100 000 0 přesun na odd. personální

3635 5166 1 0020745000000 Studie odb. hlavního architekta/000400150000 400 000 -40 000 360 000 přesun na odb. životního prostředí

3635 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb odb. hlavního architekta/000400150000 439 879 -19 710 420 169 přesun na odd. personální

3635 6119 1 0020271000000 DNM - nový územní plán odb. hlavního architekta/000400150000 2 400 000 -80 380 2 319 620 přesun na odd. personální

Odbor ekologie a veřejného prostoru 13 911 216

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 10 711 216

3745 5169 1 0020091000000 Zeleň, parky, výsadby odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 37 901

přijaté pojistné plnění za škodní události (poškození a odcizení 

dřevin)

3745 5169 1 0020091000000 Zeleň, parky, výsadby odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 154 333 192 234

závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozené stromy a 

kontejnerové stání)

3745 5137 1 0020086000000 Mobiliář - lavičky + koše odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 266 000 24 982 290 982

přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozené odp. koše a 

kreslící tabule na dět. hřišti)

3723 5169 24 0020110000000 Sběrný dvůr - smlouva odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 6 200 000 1 700 000 7 900 000

odbor žádal o 8 100 000 Kč do návrhu rozpočtu 2016, evidentně 

nebylo započítáno 1. čtvrtletí 2015, které bylo čerpáno ještě na 

odboru SM

3724 5169 24 0020109000000 Separovaný sběr, PET - smlouva odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 9 000 000 3 800 000 12 800 000

požadavek odboru byl 13 800 000 Kč na rok 2016, evidentně 

zkráceno o 1. čtvrtletí 2015, které bylo čerpáno na odboru SM, 

navýšení finančních prostředků na separaci bioodpadu, 

schváleno RM

3745 5169 1 0020094000000 Vánoční strom odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 35 000 25 000 60 000 pokácení, postavení, odstranění stromku a zlikvidování odpadu

3745 5169 1 0021xxxxx0100 TSML správa zeleně odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 3 800 000 8 000 000 požadavek zadal náměstek Mgr. Jan Korytář

3745 5169 21 0020121000000 Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 21 000 000 1 169 000 22 169 000

dorovnání výše DPH dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

4210/06/0009 (č. TSML 33/06) s TSML na provádění správy a 

běžné údržby komunikací včetně příslušenství a veřejné zeleně

kapitálové výdaje 3 200 000

3729 6121 1 0021xxxxx0100 Skládka Zlaté návrší - odkanalizování odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 3 200 000 3 200 000

není možné čerpat dotaci z důvodu doby udržitelnosti předchozí 

sanace skládky TKO 

Odbor správy veřejného majetku 2 990 604

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 690 604

6171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb odd. technické správy/000600040003 1 897 036 40 393 1 937 429

přijaté pojistné plnění za škodní události (poškození dopravního 

značení, obrubníku a beton. ostrůvku)

2219 5169 1 0021034000000 Parkovací systém - služby odd. technické správy/000600040003 400 000 -108 223 291 777 převod na odb. informatiky a řízení - smlouva na OI č. 7/15/0095

2219 5172 1 0021037000000 Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti odd. technické správy/000600040003 1 000 000 -1 000 000 0 převod do kapitálových výdajů

2212 5169 1 0021xxxxx0100 Cidlinská - oprava mostu-akutalizace PD a IČ odd. technické správy/000600040003 0 80 000 80 000 oprava mostu Cidlinská (usnesení č. 437/2016)

2212 5169 1 0021xxxxx0100 Slovanská - oprava havar. stavu opěrné zdi, zprac. PD odd. technické správy/000600040003 0 55 000 55 000

oprava havar. stavu opěrné zdi Slovanská (usnesení č. 

435/2016)

2212 5169 1 0021xxxxx0100 Skalní - oprava havar. stavu opěrné zdi, zprac. PD odd. technické správy/000600040003 0 80 000 80 000 oprava havar. stavu opěrné zdi Skalní (usnesení č. 434/2016)

2212 5169 1 0021xxxxx0100 Oblačná - oprava havar. stavu opěrné zdi, zprac. PD odd. technické správy/000600040003 0 95 000 95 000 oprava havar. stavu opěrné zdi Oblačná (usnesení č. 433/2016)

2212 5171 1 0021xxxxx0100 Nestavební údržba veřejného prostranství odd. technické správy/000600040003 0 1 800 000 1 800 000 údržba veřejného prostranství (usnesení RM č. 368/2016)
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1031 5169 1 0021xxxxx0100 Likvidace kůrovce - vojenský hřbitov Ostašov odd. technické správy/000600040003 0 600 000 600 000

likvidace kůrovce vojenský hřbitov Ostašov (usnesení RM č. 

423/2016)

2212 5171 1 0020063000000 Havarijní opravy komunikací odd. technické správy/000600040003 0 48 434 48 434

závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozené zábradlí a 

dopravní značení)

kapitálové výdaje 1 300 000
2212 6121 1 0020078000000 Přístřešky aut. Zastávek, přechody, chodníky - real. odd. technické správy/000600040003 2 700 000 300 000 3 000 000 přístřešek aut. zastávek, přechody, chodníky - real.

2219 6111 1 0020800000000 Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti odd. technické správy/000600040003 0 1 000 000 1 000 000 převod z běžných výdajů

Odbor majetkové správy 8 068 252

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 2 438 252

6171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 30 000 5 000 35 000

převod z odd. rozpočtu a financování na výmaz zástavního 

práva z KN

6171 5171 1 0020928000000 Opravy z pojistných událostí odd. správy objektů a zařízení/000600130031 607 334 369 127

přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do ZŠ 

Sokolovská, ZŠ Na Výběžku a ZŠ nám. Míru, vytopení MŠ 

6171 5171 1 0020928000000 Opravy z pojistných událostí odd. správy objektů a zařízení/000600130031 0 1 014 125 1 990 586

závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškození potrubí 

chladícího systému v Oblastní galerii, zaplavení sálu, schodiště; 

3111 5137 1 0020220000000 Vybavení MŠ odd. správy objektů a zařízení/000600130031 400 000 100 000 500 000 vybavení heren MŠ

3113 5137 1 0020221000000 Vybavení ZŠ odd. správy objektů a zařízení/000600130031 250 000 300 000 550 000 vybavení kuchyní ZŠ

6171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb odd. správy objektů a zařízení/000600130031 0 350 000 350 000 BOZP nová právní úprava

3113 5169 1 0020226000000 Nákup služeb ZŠ odd. správy objektů a zařízení/000600130031 800 000 300 000 1 100 000 TDI a přípravy oprav

kapitálové výdaje 5 630 000
6171 6121 1 0021096000000 Technopark Liberec odd. správy objektů a zařízení/000600130031 2 500 000 155 000 2 655 000 Návrh řešení - SoD na vyjímku

6171 6121 1 0020917000000 Vypracování PD k návrhům dotací odd. správy objektů a zařízení/000600130031 5 000 000 1 000 000 6 000 000 Příprava podkladů pro hodnocení energ. náročnosti budov

3412 6121 22 0021062000000 Investice do sportovních zařízení odd. správy objektů a zařízení/000600130031 0 2 900 000 2 900 000 PD Plavecký bazén - dokumentace pro územní řízení 

3412 5171 1 0020308000000 Plán oprav SAJ a VESEC odd. správy objektů a zařízení/000600130031 0 900 000 900 000 lanová dráha

6171 6121 1 0021xxxxx0100 Technopark (areál LVT) - PD, příprava odd. správy objektů a zařízení/000600130031 0 675 000 675 000

Individuální projekt, schválen projektový záměr v RM, 

zpracování příloh projektu pro podání žádosti o dotaci  (ČR- 

Sasko).

Odbor  cestovního ruchu, kultury a sportu 282 009

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 182 009

2143 5169 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 856 663 -371 000 485 663

přesun fin. prostředků na festival v rámci oddělení a na odd. 

personální

2143 5169 1 0021xxxxx0100 Festival - tlumočení, překlad odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 22 000 22 000

2143 5137 1 0021xxxxx0100 Festival - informační a výstavní materiál odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 45 000 45 000

2143 5175 1 0021xxxxx0100 Festival - pohoštění odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 10 000 10 000

2143 5164 1 0021xxxxx0100 Festival - cestovné odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 15 000 15 000

2143 5169 1 0021xxxxx0100 Festival - mediální kampaň odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 25 000 25 000

2143 5169 1 0021xxxxx0100 Festival - externí poradci, služby odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 120 000 120 000

2143 5169 1 0021xxxxx0100 Festival - služby kurátora odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 24 000 24 000

2143 5169 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 856 663 -50 000 806 663 přesun na personální

6402 5213 22 0020779000000 Finanční vypořádání - Ještědská sportovní odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 91 031 závěrečný účet 2015 - nevypořádáno za rok 2014

6402 5213 22 0020779000000 Finanční vypořádání - Ještědská sportovní odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037 0 250 978 342 009 závěrečný účet 2015

kapitálové výdaje 100 000
2143 6129 1 0020307000000 Duhové léto odd. městské informační centrum/000500160038 0 100 000 100 000 kryto příjmem (dar na podporu kultury v centru města)

Odbor školství a sociálních věcí -70 800

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -70 800

6171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb odd. humanitní/000500170040 34 000 -34 000 0

přesun na Komunitní středisko Kontakt (realizace letního tábora 

pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí z Liberce)

4399 5169 1 0020355000000 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti odd. humanitní/000500170040 1 686 150 -36 800 1 649 350

přesun na odd. personální (peněžité dary hodnotitelům žádostí o 

dotaci pro poskytovatele sociálních služeb a navýšení mzdy 

kronikáři města)

Odbor informatiky a řízení 158 438

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 158 438
6171 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat odb. informatiky a řízení procesů/000200110000 1 590 000 29 040

6171 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat odb. informatiky a řízení procesů/000200110000 0 108 223 1 727 263 přesun z odd. technické správy - smlouva na OI č. 7/15/0095

6171 5168 1 0020441000000 Datové schránky odb. informatiky a řízení procesů/000200110000 128 000 21 175 149 175

Kancelář tajemníka 2 330 840

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 182 840

5512 5171 1 0020391000000 Údržba a opravy požární techniky a budov odd. krizového řízení/000200050008 399 793 11 200 410 993 uplatnění nároku JSDHO Liberec 

Podání žádosti na Euroregion Nisa do fondu malých projektů na 

projekt "Festival umění" bylo schváleno radou města dne 17. 5. 

2016. Jedná se o výstavu současného umění v otevřených 

objektech při Dnech evropského dědictví 2016 - 0. ročník.
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6171 5169 1 0020395000000 Úklid budov, mytí oken, výtahů odd. provozu a správy budov/000200050009 1 200 000 187 000 1 387 000

přesun z odb. ekologie a veřejného prostoru - dodatek ke 

smlouvě o navýšení cen služeb za úklidy Komunitních prací 

Liberec, o.p.s. (usnesení 6.RM)

6171 5171 1 0020403000000 Oprava aut odd. provozu a správy budov/000200050009 761 684 63 942 přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozená vozidla)

6171 5171 1 0020403000000 Oprava aut odd. provozu a správy budov/000200050009 0 132 785 958 411 závěrečný účet 2015 (pojistná událost - poškozená vozidla)

6171 5021 1 0020010000000 Ostatní osobní výdaje odd. personální/000200050005 1 570 000 121 600 1 691 600

přesun z odb. hlavního architekta (100 000 Kč) a z odd. 

humanitní (21 600 Kč)

6171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání odd. personální/000200050005 1 229 000 19 710 1 248 710 přesun z odb. hlavního architekta

6171 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odd. personální/000200050005 127 499 800 75 000 127 574 800

přesun z odb. hlavního architekta (59 800 Kč) a z odd. humanitní 

(15 200 Kč)

6171 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení odd. personální/000200050005 32 129 500 14 950 32 144 450 přesun z odb. hlavního architekta

6171 5032 1 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odd. personální/000200050005 11 567 200 5 380 11 572 580 přesun z odb. hlavního architekta

6171 5038 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odd. personální/000200050005 540 900 250 541 150 přesun z odb. hlavního architekta

5512 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky odd. krizového řízení/000200050008 516 800 -275 000

přesun na investice (200 000,- automobil - JSDH Vesec, 75 000,- 

dýchací přístroje - JSDH Vesec a Růžodol)

5512 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky odd. krizového řízení/000200050008 45 000 286 800 závěrečný účet 2015 (podpora jednotek požární ochrany)

5512 5133 1 0020896000000 Léky a zdravotnický materiál odd. krizového řízení/000200050008 301 000 -103 000 198 000

přesun na investice (30 000,- nafuk. mot. člun - JSDH Růžodol, 

55 000,- maják na automobil - JSDH Machnín, 18 000,- naftové 

topení do stanu - JSDH Machnín)

6171 5021 1 0021xxxxx0100 Festival - OOV odd. personální/000200050005 0 50 000 50 000

6171 5021 1 0021xxxxx0100 Sochy - OOV odd. personální/000200050005 0 60 000 60 000

6171 5021 1 0021xxxxx0100 Rytíř - ostatní osobní náklady odd. personální/000200050005 0 50 000 50 000

5512 5151 1 0020015000000 Studená voda odd. krizového řízení/000200050008 60 000 4 722 64 722 přefakturace nákladů z pronajaté historické HZ Vratislavice

6171 5021 1 0020950000000 JSDH Krásná Studánka - zbojnice - OOV odd. personální/000200050005 0 248 000 248 000

6171 5031 1 0020950000000 JSDH Krásná Studánka - zbojnice - pov. pojistné na soc. zab.odd. personální/000200050005 0 9 000 9 000

6171 5032 1 0020950000000 JSDH Krásná Studánka - zbojnice - pov. pojistné na zdrav. poj.odd. personální/000200050005 0 3 000 3 000

6171 2038 1 0020950000000 JSDH Krásná Studánka - zbojnice - ostatní pov. pojistné hr. zam.odd. personální/000200050005 0 200 200

6171 5011 1 0020535000000 Projektová kancelář - odměny odd. personální/000200050005 0 300 000 300 000 převod z odd. přípravy a řízení projetků

6171 5162 1 0020024000000 Služby telekomunikací odd. provozu a správy budov/000200050009 1 500 501 2 001

závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

6171 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odd. personální/000200050005 180 000 80 000 260 000

závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

6171 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení odd. personální/000200050005 45 000 20 000 65 000

závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

6171 5032 1 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odd. personální/000200050005 16 200 7 200 23 400

závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

6171 5038 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné odd. personální/000200050005 800 400 1 200

závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

6171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání odd. personální/000200050005 0 6 000 6 000

závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

5512 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek odd. krizového řízení/000200050008 250 000 45 000 295 000 závěrečný účet 2015 (podpora jednotek požární ochrany)

kapitálové výdaje 1 148 000

5512 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky odd. krizového řízení/000200050008 700 000 230 000

přesun z běžných výdajů (200 000,- automobil - JSDH Vesec, 30 

000,-naf. mot. člun - JSDH Růžodol)

5512 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky odd. krizového řízení/000200050008 270 000 1 200 000

závěrečný účet 2015 (pořízení dopravního automobilu pro JSDH 

Machnín)

5512 6122 1 0020138000000 Stroje, přístroje a zařízení odd. krizového řízení/000200050008 0 148 000 148 000

přesun z běžných výdajů (55 000,- maják na automobil - JSDH 

Machnín, 18 000,- naftové topení do stanu - JSDH Karlinky, 75 

000,- dýchací přístroje - JSDH Vesec a Růžodol)

6171 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky odd. provozu a správy budov/000200050009 250 000 500 000 750 000

Návrh vychází ze stáří a technického stavu vozidel, která byla 

pořízena v letech 2000 až 2014. Pořízení nových vozidel se týká 

výměny referentských vozidel pořízených v letech 2000, 2003 a 

2005, tj. vozidel, jejichž průměrné stáří je 13,4 let. Vzhledem ke 

stáří vozidel, jejich technickému stavu, nákladů na jejich údržbu 

a zejména povinností vlastníka a zaměstnavatele je nutná jejich 

obměna.

Odbor životního prostředí 40 000

přesun z odd. cestovního ruchu, kultury a sportu

převod z odd. přípravy a řízení projetků - hasiči
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PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 40 000

3742 5169 1 0020414000000 Péče o chráněné stromy a biotopy odb. životního prostředí/000200070000 50 000 40 000 90 000 přesun z odb. hlavního architekta

Odbor sociální péče 737 632

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 737 632

4399 5169 1 0020521000000 Pěstounská péče - výpomoc odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 4 000 605 632 609 632
závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

4399 5169 1 0020522000000 Pěstounská péče - respitní péče odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 15 000 31 000 46 000
závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

4399 5169 1 0020523000000 Pěstounská péče - odborná pomoc odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 10 000 30 000 40 000
závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

4399 5169 1 0020524000000 Pěstounská péče - vzdělávání odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 27 500 60 000 87 500
závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

6171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 0 3 000 3 000
závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

6171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 0 8 000 8 000
závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon 

pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

D) Organizace města/ s účastí města a další PO -562 507 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji
ZOO Liberec, příspěvková organizace 110 542

3741 5331 3 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy odd. školství a kultury  / 000500170039 11 089 611 110 542 11 200 153
navýšení příspěvku na odpisy na v roce 2015 nově pořízený 

software

Mateřská škola "Rolnička" - Truhlářská 14 349
3111 5331 122 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy odd. školství a kultury  / 000500170039 0 14 349 14 349 převod majetku na MŠ

Dětské centrum "Sluníčko" -8 701 670

3529 5331 6 0020026000000 Neivnestiční příspěvky zřízených PO - provoz odd. humanitní/000500170040 25 150 000 -8 383 336 16 766 664

změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod 

na Dům dětí a mládeže Větrník, Centrum zdravotní a sociální 

péče a Naivní divadlo a Divadlo F. X. Šaldy 

3529 5331 6 0020028000000 Neivnestiční příspěvky zřízených PO - odpisy odd. humanitní/000500170040 955 000 -318 334 636 666
změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod 

prostředků na Dům dětí a mládeže Větrník

DDM Větrník 7 118 334

3421 5331 10 0020026000000 Neivnestiční příspěvky zřízených PO - provoz odd. školství a kultury  / 000500170039 0 6 800 000 6 800 000
změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod 

z Dětského centra Sluníčko

3421 5331 10 0020028000000 Neivnestiční příspěvky zřízených PO - odpisy odd. školství a kultury  / 000500170039 0 318 334 318 334
změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod 

z Dětského centra Sluníčko

Centrum zdravotní péče 500 000

3599 5331 7 0020026000000 Neivnestiční příspěvky zřízených PO - provoz odd. humanitní/000500170040 19 370 000 500 000 19 870 000 převod z Dětského centra Sluníčko na provoz

Divadlo F.X.Šaldy 400 000

3311 6351 4 0021094000000 Investiční příspěvek zřízených PO odd. školství a kultury  / 000500170039 0 400 000 400 000
převod z Dětského centra Sluníčko na investice - inspicientský 

kom. systém

Naivní divadlo 300 000
3311 5331 5 0020026000000 Neivnestiční příspěvky zřízených PO - provoz odd. školství a kultury  / 000500170039 10 590 000 300 000 10 890 000 převod z Dětského centra Sluníčko na provoz

Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace 34 000

3599 5331 8 0020026000000 Neivnestiční příspěvky zřízených PO - provoz odd. humanitní/000500170040 4 900 000 34 000 4 934 000
přesun (realizace letního tábora pro děti ze sociálně 

vyloučeného prostředí z Liberce)

Komunitní práce o.p.s. -330 000

4399 5221 23 0020350000000 Neinv.transfery obecně prospěšných org. odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 4 400 000 -330000 4 070 000

převod na odd. provozu a správy budov a na odd. humanitní 

(PO) - dodatek ke smlově o navýšení cen služeb za úklidy 

Komunitních prací Liberec, o.p.s. (usnesení 6.RM) 

Městské lesy Liberec -8 062
1032 5331 9 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 110 000 -8 062 101 938 upřesnění částky
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Návrh RO č. 3C)2016_ VHČ -133 000 Kč

Název akce  

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

SU AU ORJ ORG VHČ Výnosy 10 000 Kč
602 0100 1 0010132000000 Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál oddělení městské informační centrum/000500160038 0 10 000 10 000

SU AU ORJ ORG VHČ Náklady 143 000 Kč

518 0210 1 0020470000000 R - ostatní služby - podíl na společných nákladechoddělení humanitní/000500170040 250 000 143 000 393 000

dodatek ke smlouvě o navýšení cen služeb za 

úklidy Komunitních prací Liberec, o.p.s. 

(usnesení 6.RM)
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Návrh RO č. 3C) 2016_FINANCOVÁNÍ 32 793 029 Kč

 

Název akce

oddělení 

rozpočtu a 

financování/O

RJ2

rozpočet schválený návrh změny

rozpočet po 

změně

ODPA POL ORJ ORG Odbor ekonomiky 32 793 029
0 8115 1 0019501000000 změna stavu na bankovních účtech000300120027 38 000 000 114 441 237 152 441 237 závěrečný účet 2015

0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroku 000300120027 77 000 000 -37 720 000

závěrečný účet 2015 (k úhradě úrokových 

výnosů dluhopisu za jedenácté výnosové 

období od 16. 7. 2015 do 16. 1. 2016 

0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroku 000300120027 -14 016 392

závěrečný účet 2015 (k úhradě úrokového 

zajištění SWAP za období od 16. 7. 2015 do 

16. 1. 2016 splatné 16. 1. 2016)

0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroku 000300120027 -22 537 161

závěrečný účet 2015 (k úhradě vypořádání 

směnky k 15. 1. 2016)

0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroku 000300120027 -7 374 655 -4 648 208

závěrečný účet 2015 (k blokaci splnění 

podmínek bankovní záruky za půjčku SFŽP)
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Důvodová zpráva:                                                                                                          
 

Stručný obsah: Radě města je předkládán přehled použití prostředků dílčích fondů 

fondu rozvoje za rok 2015. Dále materiál řeší změny ve statutu fondu rozvoje, které se 

týkají zřízení dvou nových dílčích fondů fondu rozvoje. Jedná se o fond pro rozvoj 

cyklodopravy a fond pro opravy a rozvoj bytového fondu. Další změny ve statutu fondu 

rozvoje se týkají usnášeníschopnosti správní rady fondu rozvoje a zpřesnění názvů 

odborů. 

 

1. Přehled o použití prostředků dílčích fondů fondu rozvoje v roce 2015 
 

Dne 25. 6. 2015 byl na 6. zasedání zastupitelstva města schválen statut fondu rozvoje, v jehož 

základních pravidlech pro využití fondu rozvoje je v bodě číslo 6) uvedeno: „Přehled o použi-

tí prostředků fondu rozvoje v příslušném kalendářním roce předkládá předseda Správní rady 

Fondu rozvoje Zastupitelstvu města Liberce vždy po roční účetní uzávěrce čerpání Fondu 

rozvoje.“ 

 

V souladu s tímto bodem předkládá předseda správní rady Mgr. Jan Korytář přehled o použití 

prostředků dílčích fondů fondu rozvoje v roce 2015. 

 

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 
 

Počáteční zůstatek 2 868 224,27 Kč 

Poplatky  -6 474,00 Kč 

Úroky  8 675,73 Kč 

Tvorba  37 300 000,00 Kč 

Čerpání -37 039 530,69 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 3 130 895,31 Kč 

  

 

 

Omylem bylo z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení v prosinci 2015 převedeno 

čerpání 14.520,00 Kč. Vráceno zpět do fondu v 02/2016. 

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení školských zařízení 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Centrum Adler, s.r.o.,  Bedřichov 

272,  46812 Bedřichov 

Faktura - ZŠ Ostašov - výměna podpěrné 

konstrukce 
69 938,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava havárie 

střechy 
13 972,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - ZŠ Dobiášova - výměna hliníko-

vých dveří 
73 908,00 
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Two Bricks s.r.o.,  V Horách 831,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ nám.Míru - oprava soc.zařízení 94 634,00 

Jan Jakl,  Kádnerova 221/7,  46001 

Liberec 
Faktura - ZŠ nám.Míru - výměna sanity 50 941,00 

Bohumil Čagánek,  nám. Českých 

bratří 109/11a,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava havárie 

regulace topení 
14 701,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 216 798,00 

Bohumil Čagánek,  nám. Českých 

bratří 109/11a,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Malínek - oprava havárie stře-

chy 
3 174,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Rosnička - výměna plynového 

bojleru 
25 779,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Vrchlického - oprava havárie 

potrubí odpadů 
19 385,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava havárie 

vody 
13 815,66 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Malínek - oprava střešního vto-

ku 
8 110,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Pastelka - výměna poklopu 

jímky 
6 486,69 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

46311 Liberec 
Faktura - ZŠ Švermova - oprava odpadů 6 096,00 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Semikráska - elektromontážní 

práce 
6 080,00 

Jaroslav Karásek,  Zdislava 133,  

46353 Zdislava 
Faktura - ZŠ nám.Míru - oprava osvětlení 5 471,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - ZŠ Vrchlického - oprava bojleru 4 666,73 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Motýlek - topenářské práce 4 630,43 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Malínek - vodoinstalační práce 4 037,04 

RWE Distribuční služby, s.r.o.,  Ply-

nárenská 499/1,  60200 Brno 

Faktura - ul.28. října - provoz a údržba pří-

pojky 
1 437,50 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Motýlek - výměna termohlavic 40 873,82 
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Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava šatních pro-

stor 
40 775,00 

Jaroslav Doucha,  Soukenická 727/7,  

46006 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - havárie topení v tělo-

cvičně 
24 791,00 

Milan Veselý,  Švestková 287,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Korálek - oprava WC 19 958,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Kamarád - vodoinstalační práce 16 792,74 

Miroslav Málek,  Zelené údolí 1024,  

46006 Liberec 

Faktura - MŠ U Bertíka - oprava elektroinsta-

lace 
15 837,00 

Jaroslav Karásek,  Zdislava 133,  

46353 Zdislava 

Faktura - ZŠ nám.Míru - oprava elektroinsta-

lace 
15 175,00 

AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 217 791,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Dětská - výměna filtru 1 478,50 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava výměníku 3 788,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Jeřmanická - topenářské práce 15 335,54 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Hvězdička - topenářské práce 34 347,06 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Malínek - vodoinstalační práce 5 112,98 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Sokolovská - oprava střechy 9 860,00 

Ivan Bockschneider,  Nová 336/23,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - oprava zárubní a 

překladů 
36 686,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy 

tělocvičny 
12 900,00 

AGORA - architektonický a stavební 

atelier, spol. s r.o.,  U Soudu 536/6a,  

46001 Liberec 

Faktura - "PD ZŠ U Školy, budova čp. 94 - 

program OPŽP" - dopracování PD ze stupně 

DSP na stupeň DPS - pro provedení stavby 

3 630,00 
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Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - zpracování rozpočtu 

a tech. řešení - rekonstrukce sociálek budovy 

A 

14 400,00 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - zpracování rozpočtu 

a tech. řešení - rekonstrukce sociálky budova 

B 

7 260,00 

Energy Benefit Centre a.s.,  Křenova 

438/3,  16200 Praha 

Faktura - zpracování a podání projektové žá-

dosti "Snížení energetické náročnosti objektu 

ZŠ Na Žižkově - Hergessell" 

72 600,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - ZŠ Broumovská - vodoinstalační 

práce - oprava havárie TUV 
5 127,50 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Dětská - topenářské práce - 

oprava regulace topného systému 
2 454,61 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Hvězdička - vodoinstalační 

práce - výměna baterie 
2 916,95 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Motýlek - topenářské práce - 

oprava závady topení 
4 184,91 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - topenářské práce 

- oprava havárie topení 
7 549,43 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Jizerka - vodoinstalační práce - 

oprava havárie TUV 
24 757,21 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - zpracování posud-

ku azbestu 
51 691,00 

TEWIKO systems, s.r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 185/66,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Rolnička - zpracování doku-

mentace zahrady 
8 470,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 218 789,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - MŠ Klášterní - oprava teplotních 

čidel 
4 961,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava předzahrádky 12 723,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava havárie WC a 

dešťových svodů 
37 252,75 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava kanalizační 

jímky 
31 280,07 
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Nisou 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - Liebigův palác - zpracování projek-

tu elektro 
94 985,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 
Faktura - ZŠ Na Žižkově - statický posudek 57 475,00 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - rozpočtování šaten 

a změny dispozic pro navýšení kapacit 
15 000,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Dobiášova - oprava hlavic Lo-

manco 
36 040,00 

Petr Kurasík,  Šafaříkova 439/23,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava omítek a podlah 

po vytopení 
23 780,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - nové bojlery včetně instalace MŠ 

Srdíčko 
52 635,00 

FLAGRO a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - zpracování projek-

tu elektro ve fázi DSP a DPS 
85 668,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura- MŠ Klubíčko, oprava a vyčištění 

žlabů 
8 455,00 

Ing. Pavel Novotný,  Sladovnická 

1263,  46311 Liberec 

Faktura - příprava projektové dokumentace 

elektro v ZŠ Kaplického 
4 840,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - smlouva o dílo ze dne 19.1.2015, 

dokumentace pro stavební povoleníˇZŠ Na 

Žižkově, odloučené pracoviště 

264 264,00 

Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - zdravotní řezy na vzr.stromech ZŠ 

Machnín 
11 800,00 

Luboš Štěrba,  Na Žižkově 637/72,  

46006 Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - klempířské a 

pokrývačské práce 
27 358,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy 

hlavní budovy 
28 720,00 

RADIUM, spol. s r.o.,  Strakonická 

375,  46008 Liberec 
Faktura - měřění radonu Oldřichova 836/5 2 760,00 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ Lesní - oprava odvětrání a beto-

nování objektu 
7 260,00 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ Sokolovská - oprava anglických 

dvorů 
13 446,00 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - oprava ležaté ka-

nalizace 
17 763,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Česká - oprava zatékání 17 250,00 
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Pavel Kabourek,  Vodňanská 604/3,  

46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - montáž a demon-

táž lešení, pronájem lešení 
35 453,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ Klášterní - GSM brány pro 

ovládání závory 
8 186,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - oprava havárie po-

trubí 
84 178,00 

RADIUM, spol. s r.o.,  Strakonická 

375,  46008 Liberec 
Faktura - Lesní 575/12 - měření radonu 2 792,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 219 792,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava dešťové ka-

nalizace 
27 716,38 

Tomáš Kuliš,  Elišky Krásnohorské 

952/37,  46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká -oprava malby po škodní 

události 
47 838,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava WC (vodoin-

stalační práce) 
25 936,96 

Dušan Maupic,  Podzimní 362/9,  

46001 Liberec 

Faktura - MŠ Dětská - oprava dveřního ko-

munikátoru 
25 410,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava topného 

systému (topenářské práce) 
4 756,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Beruška - oprava herních prvků 

(stavebí práce) 
44 596,61 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava kanálu ve 

dvoře 
6 340,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - oprava oplecho-

vání říms a žlabů 
78 438,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava zabezpečova-

cího zařízení 
48 966,00 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - výměna prasklého 

ohřívače vody 
88 525,00 

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ 5. května - pokrývačské práce na 

střeše objektu 
94 380,00 
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STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Korálek - oprava dlažby ven-

kovního schodiště 
12 887,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - horolezecký průzkum 

fasády 
4 060,00 

EKOSYSTÉMY, spol. s r.o.,  Ja-

gellonská 1239/24,  13000 Praha 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - monitoring potru-

bí 
10 708,50 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ Korálek - oprava schodiště 13 527,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ U soudu - oprava oplechování 

říms 
50 590,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - výměna troj-

cestného ventilu 
57 143,50 

Martin Marek,  Karlovská 157,  

46010 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - úprava zahrady 21 272,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava zabezpe-

čovacího zařízení 
36 863,00 

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

46011 Liberec 
Faktura - ZŠ Ostašov - oprava plotu 7 275,00 

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

46011 Liberec 
Faktura - ZŠ Machnín - oprava plotu 25 312,00 

Zdeněk Romančin,  Svatoplukova 

434/17,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - instalatérské prá-

ce 
5 904,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Malínek - opravy SDK obkladů 

svodů 
81 632,41 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

1224/42,  13000 Praha 
Faktura - ZŠ Aloisina výšina - oprava střechy 1 936,00 

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Husova - oprava žlabu na pří-

stavbě tělocvičny 
31 339,00 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Pohádka - výměna písku v pís-

kovištích a štěrku na plochách 
21 901,00 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna písku na 

pískovišti 
20 957,00 

ENVOS, s.r.o.,  Týnská ulička 607/5,  

11000 Praha 

Faktura - ZŠ Husova - údržba víceúčelového 

hřiště vč. doplnění písku 
20 146,50 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 
Faktura - MŠ Beruška - výměna kačírku 8 228,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej- Faktura - MŠ Motýlek - oprava regulátoru 2 814,46 
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ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

(topenářské práce) 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 
Faktura - MŠ Klubíčko - oprava střechy 22 525,00 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - výměna poklopu a 

oprava vjezdu 
24 593,00 

RAJAN EKO s.r.o.,  Dobrovského 

331,  51601 Rychnov nad Kněžnou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava pískoviště vč. 

plachty 
22 683,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava havárie 

potrubí 
95 531,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U Ni-

sy 178,  46331 Chrastava 

Faktura - ZŠ Sokolovská - opravy poreviz-

ních závad (elektroinstalace) 
83 759,00 

Martina Studničná,  Vrchlického 

517/90,  46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - PD pro navýšení 

kapacity 
60 500,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava dlažby v 

šatnách 
42 304,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U Ni-

sy 178,  46331 Chrastava 
Faktura - ZŠ Lesní - PD osvětlení 9 922,00 

AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 220 799,00 

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

46011 Liberec 
Faktura - ZŠ Barvířská - oprava plotu 65 841,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - ZŠ Lesní - oprava havárie vody 

(vodoinstalační práce) 
10 500,02 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Beruška - elektromontážní prá-

ce - oprava elektroinstalace, montáž nových 

zásuvek v kuchyni 

11 919,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava oplocení 17 722,14 

B & F  spol. s r.o.,  Novoměstská 

1443,  46401 Frýdlant 

Faktura - projektová informační deska - opra-

va po scizení 
9 680,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - ZUŠ _ oprava havárie topného sys-

tému 
4 471,43 

Příloha usnesení č. 517/2016



 11 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ Matoušova - oprava zabezpečo-

vacího zařízení 
50 971,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ 5. května - výměna 3 ks plasto-

vých oken v suterénu 
35 690,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava čerpadla a 

systému (výměník) 
20 558,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Vrchlického - výměna 3 ks 

dvouskel 
18 022,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava studené 

vody 
5 820,00 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Barvířská - vybudování cesty 60 198,00 

TEWIKO systems, s.r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 185/66,  46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Machnín - herní prvky 56 480,00 

Miloš Kvapil,  Třešňová 628,  46014 

Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna 2 ks 

plynových kotlů 
54 990,00 

Jaromír Bednář,  Andělská Hora 35,  

46331 Chrastava 

Faktura - MŠ Sluníčko - PD rekonstrukce 

elektroinstalace 
50 820,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ Rosnička - oprava zabezpečo-

vacího zařízení 
50 117,00 

Jan Josiek,  Husova 356/33,  46001 

Liberec, kominy@iol.cz 

Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna komí-

nové vložky 
35 356,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava sociálního za-

řízení v suterénu 
26 534,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava topného sys-

tému a dveří 
10 848,98 

Jiří Krištof,  Kovařovicova 196,  

46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Jabloňová - čištění kanalizace 

tlakovým vozem 
5 037,00 

ARK Ing. arch. Pavel Janoušek,  To-

varyšský vrch 1358/3,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - PD pro opravu 

kanalizace v objektu 
87 725,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 221 811,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava havárie kanali-

zace 
27 322,00 
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Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ U školy - pokrývačské práce - 

výměna střešních výlezů 
93 412,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ U Bertíka - oprava havárie vo-

doinstalace 
7 456,38 

PPS Patrman s.r.o.,  Sadová 141/18,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - PD dispozice 

pavilonu 
95 590,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava oplocení a 

branky 
13 811,55 

Filip Mlejnek,  Na Žižkově 808/37,  

46006 Liberec 

Faktura - MŠ Matoušova - výroba a dodání 

dětských lavic 
8 580,00 

PPS Patrman s.r.o.,  Sadová 141/18,  

46005 Liberec 

Faktura - MŠ Motýlek - PD na úpravu kuchy-

ně 
44 770,00 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - oprava vjezdu do 

areálu 
14 685,00 

Ludvík Šišmiš,  Obilná 65,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava dveřních 

otvorů a zárubní v přízemí a 1. NP 
77 020,00 

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava střechy 24 346,00 

Sorting Live s.r.o.,  Víska 92,  46401 

Víska 

Faktura - ZŠ a ZUŠ Jabloňová - úklid vyto-

peného suterénu 
12 076,00 

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava střechy 4 598,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Beruška - malířské a natěračské 

práce 
30 260,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava vnitřních ma-

leb 
28 861,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava svahu 26 898,30 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Hvězdička - oprava vnitřních 

maleb 
23 672,00 

LIBERTOP s.r.o.,  Hodkovická 135,  

46312 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - výměna výmění-

kového ohřívače 
22 760,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava havárie 

vody 
21 456,74 

LIBERTOP s.r.o.,  Hodkovická 135,  

46312 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - výměna třícestného 

ventilu 
4 997,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej- Faktura - MŠ Kamarád - oprava havárie vody 2 569,68 
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ská 1207/31,  46601 Jablonec nad 

Nisou 

Schindler CZ, a.s.,  Řevnická 170/4,  

15521 Praha 
Faktura - ZŠ Jabloňová - oprava výtahu 2 255,20 

ARK Ing. arch. Pavel Janoušek,  To-

varyšský vrch 1358/3,  46001 Liberec 

opr.KDF201503272-opr.pol.6121 na 5169 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava kanalizace 
-87 725,00 

ARK Ing. arch. Pavel Janoušek,  To-

varyšský vrch 1358/3,  46001 Liberec 

opr.KDF201503272-opr.pol.6121 na 5169 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava kanalizace 
87 725,00 

Aleš Zeler ICON pro,  Jeřmanická 

23,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ V Zahradě - oprava plotu 11 192,50 

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Barvířská - oprava jističů 7 563,00 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 
Faktura - ZŠ Lesní - výměna ventilátoru 5 364,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova ul. - dle SoD 

0030/15/128 stavební úpravy v budově A - 

06/2015 

230 719,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - dle SoD0030/15/142 

stavební úpravy - 06/2015 
99 013,09 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U Ni-

sy 178,  46331 Chrastava 

Faktura - ZŠ Lesní - výměna osvětlení v tělo-

cvičně 
96 633,26 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

46311 Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - oprava havárie stou-

paček 
72 447,54 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - oprava umývárny 67 973,00 

Radek Pluhař,  U Studánky 845,  

46311 Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - oprava obkladů a omí-

tek 
65 425,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 
Faktura - ZŠ Česká - oprava oplechování 58 141,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - oprava umývárny 53 945,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava havárie 

vody a kanalizace 
23 866,90 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Sokolovská - pokrývačské a 

stavební práce 
23 251,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Barvířská - pokrývačské práce 17 600,00 

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna ventilů 14 169,00 

TR ANTOŠ s.r.o.,  Nad Perchtou 

1631,  51101 Turnov 

Faktura - ZŠ Machnín odl. pr. Heřmánkova - 

herní prvek 
14 132,00 

Příloha usnesení č. 517/2016



 14 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U Ni-

sy 178,  46331 Chrastava 

Faktura - ZŠ Kaplického - PD osvětlení uče-

ben 
9 196,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 222 828,00 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - stavební práce dle 

SoD č. 0030/15/0165 
880 269,33 

STUDIO DD+ s.r.o.,  Žižkova 45,  

26203 Nový Knín 

Faktura - MŠ Beruška - PD zateplení objektu 

z programu OPŽP vč. změny vnitřních dispo-

zic 

268 620,00 

Bonita Group Service s.r.o.,  Koráb 

131,  66601 Tišnov 
Faktura - herní prvky - ZŠ Česká 72 346,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - stavební úpravy 

budova A - 07/2015 
521 350,84 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - stavební úpravy - 

07/2015 
322 370,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - výměna hliníkových dveří - ZŠ Do-

biášova 
75 670,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - stavební úpravy v 

budově A - 07/2015 
67 306,25 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

725/1,  46015 Liberec 
Faktura - výměna oken - MŠ Klubíčko 54 772,00 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

725/1,  46015 Liberec 
Faktura - výměna oken - MŠ Pastelka 44 818,00 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

725/1,  46015 Liberec 
Faktura - výměna parapetů - MŠ Pastelka 8 165,00 

Skákejte CZ s.r.o.,  Josefův Důl 216,  

46844 Josefův Důl 

Faktura - MŠ Matoušova - dodávka a montáž 

vzduchové trampolíny 
80 000,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 
Faktura - oprava chodníku v MŠ Kamarád 52 687,50 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - demontáž stávajícího zařízení ku-

chyně - ZŠ U Školy 
24 939,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - el. konvektomat, sada gastronádob - 

MŠ Pohádka, Strakonická 211 
10 234,48 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - el. konvektomat, sada gastronádob - 

MŠ Pohádka, Strakonická 211 
86 529,52 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - el. smažící pánev - MŠ Motýlek, 

Broumovská 840/7 
76 158,00 

Pavel Kitzberger,  K Bucharce 250,  

46008 Liberec 

Faktura - oprava parket - ZŠ Česká, tř. 5A, 

4B 
73 970,00 

Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - kácení stromů v areálu MŠ Machnín 

- Ostašov 
10 850,00 

Příloha usnesení č. 517/2016



 15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - oprava branky a podezdívky oplo-

cení - MŠ Malínek 
10 756,42 

Lukáš Kvirenc,  Letná 562/43,  46001 

Liberec 
Faktura - malířské práce - ZŠ Oblačná 9 077,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - oprava podezdívky a oplocení - MŠ 

Pohádka 
6 607,45 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - oprava radiátorových ventilů - MŠ 

Pohádka 
2 572,70 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - dílčí úpravy staveb-

ních konstrukcí 
80 395,00 

Barbuto s.r.o.,  Na Skřivanech 823,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Na výběžku - oprava dlažby - 

vstup do ZŠ 
59 217,40 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ V Zahradě - oprava dveří 54 486,50 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - oprava dveří - ZŠ Jabloňová, sute-

rén 
25 846,00 

Pozemní stavitelství s.r.o.,  Ruprech-

tická 538/24,  46001 Liberec 

Faktura - oprava PVC podlahy - ZŠ Ostašov, 

sborovna 
24 174,95 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

46311 Liberec 
Faktura - oprava přívodu vody - ZŠ Oblačná 10 989,22 

Pozemní stavitelství s.r.o.,  Ruprech-

tická 538/24,  46001 Liberec 
Faktura - oprava omítek - ZŠ Ostašov, jídelna 9 530,35 

Jaroslav Karásek,  Zdislava 133,  

46353 Zdislava 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava elektro roz-

vodů 
85 300,00 

G e o t e a m s.r.o.,  Klentnice 69,  

69201 Klentnice 
Faktura - kolečko NEDO 100 Profi 703112 3 872,00 

Pozemní stavitelství s.r.o.,  Ruprech-

tická 538/24,  46001 Liberec 

Faktura - oprava podlahy - ZŠ Ostašov, sbo-

rovna 
221 105,88 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 223 849,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pohádka - topenářské práce 12 966,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - stavební práce - rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny v ZŠ U 

Školy 222/6 

1 814 665,00 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

1224/42,  13000 Praha 
Faktura - ZŠ Husova - stavební opravy 94 416,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - nábytek 33 674,29 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - nábytek 28 765,71 
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ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Kaplického - nábytek 22 420,70 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Kaplického - nábytek 31 617,30 

OMNIWOOD,s.r.o.,  Příční 590/54,  

46007 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - sanace podlahy altánu 14 700,00 

Jaroslav Kohoutek,  Malátova 114/3,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava svislých 

konstrukcí v učebnách školy 
39 480,00 

Martin Möller,  Liberecká 657,  

46334 Hrádek nad Nisou 

Faktura - MŠ Kytička - dodávka a montáž 

horizontálních žaluzií 
103 810,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - ZŠ U Školy - vybavení jídelny 8 451,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - ZŠ U Školy - vybavení jídelny 88 098,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - oprava svislých kon-

strukcí v objektu 
71 523,00 

Skákejte CZ s.r.o.,  Josefův Důl 216,  

46844 Josefův Důl 

Faktura - MŠ Matoušova - montáž dopadové 

plochy pro herní prvek 
24 200,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Malínek - topenářské práce 5 351,35 

OBI Česká republika s.r.o.,  Budějo-

vická 778/3a,  14000 Praha 
Faktura - dveřní práh 1 730,00 

Roman Wollmann,  Lukášovská 108,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - podlahářské práce 

třída č. 101 
76 603,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - pokrývačské práce na 

objektu 
56 487,00 

LIDEZIN CZ s.r.o.,  Dolní Řasnice 

216,  46401 Dolní Řasnice 
Faktura - ZŠ Vrchlického - sanační práce 10 890,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - pokrývačské práce na 

objektu 
38 695,00 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 
Faktura - ZŠ Kaplického - TDI, BOZP 80 903,02 

Aleš Zeler ICON pro,  Jeřmanická 

23,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - oprava plotu po 

vloupání 
63 253,96 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - tlakové čištění 

kanalizace, kamerový systém 
7 263,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - obroušení a nátěr dve-

ří vč. zárubně 
6 050,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava části střechy nad 

1. stupněm 
5 110,00 
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AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

BCM Control s.r.o.,  nám. Sokolov-

ské 312/1,  46001 Liberec 

Faktura - výměna řadícího systému kotelny - 

ZUŠ 
96 521,70 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - rekonstrukce pod-

lah 
95 472,99 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - elektroinstalace a 

dodávka hasících přístrojů 
81 336,20 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - rekonstrukce žele-

zobetonových příček 
55 000,55 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U Ni-

sy 178,  46331 Chrastava 
Faktura - ZŠ Lesní - oprava elektroinstalace 48 834,87 

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 
Faktura - ZŠ 5. května - oprava střechy 10 406,00 

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Lesní - oprava střechy 7 744,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy nad 

družinou 
5 108,00 

TEWIKO systems, s.r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 185/66,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Pohádka - herní prvek 50 941,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - vybavení učebny fyzika 18 738,33 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - vybavení učebny fyzika 15 829,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - vybavení učebny fyzika 50 446,67 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ U soudu - bourací a stavební 

práce 
73 791,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - rekonstrukce sociál-

ního zařízení 
28 104,00 

František Chlum,  Kašparova 1001/9,  

46006 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - oprava rozvodu plynu 7 502,00 

LUNA PROGRESS s.r.o.,  Zdenice 

40,  38401 Nebahovy 

Faktura - MŠ Rolnička - herní prvek (dome-

ček se skluzavkou) 
67 330,00 

LUNA PROGRESS s.r.o.,  Zdenice 

40,  38401 Nebahovy 

Faktura - MŠ Matoušova - herní prvek (po-

hyblivá lávka) 
25 261,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava havárie vody 3 156,53 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava regulace to-

pení 
3 061,30 
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Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - ZŠ Svermova - výměna oken vč. 

příslušenství 
180 812,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 
Faktura - ZŠ Svermova - doplnění oken 10 117,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - oprava havárie pří-

vodu vody 
4 139,89 

Tomáš Churavý,  Lípová 597/9,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Rosnička - oprava střechy 250 506,00 

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Barvířská - výměna měřících 

traf 
14 890,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - stavební úpravy vý-

levky 
12 009,00 

Statika, projekční kancelář s.r.o.,  

Tovaryšský vrch 1358/3,  46001 Li-

berec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - zpracování static-

kého posouzení trhlin 
4 840,00 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 
Faktura - ZŠ Kaplického - stavební úpravy 857 692,19 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - stavební úpravy 

pro navýšení kapacity 
734,28 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ U Soudu - TDI+ BOZP Rekon-

strukce suterénu objektu 
90 774,20 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ Švermova - TDI + BOZP - 

Vnitřní úprava šaten 
86 248,80 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 
Faktura - ZŠ U Školy - oprava potrubí 15 445,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 224 875,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - rekonstrukce školní 

kuchyně a jídelny 
48 617,68 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - rekonstrukce školní 

kuchyně a jídelny 
2 922 431,32 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - myčka a 

změkčovač vody 
96 724,00 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - oprava spor-

tovních povrchů víceúčelového hřiště - TDI + 

BOZP 

86 248,80 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 
Faktura - MŠ Malínek - oprava chodníku 39 712,50 

MALDECOR s.r.o.,  U Nisy 853/18,  

46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Svermova - výmalba areálu 24 218,20 
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MALDECOR s.r.o.,  U Nisy 853/18,  

46007 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - výmalba areálu 24 127,40 

Bonita Group Service s.r.o.,  Koráb 

131,  66601 Tišnov 
Faktura - ZŠ Broumovská - herní prvek 77 625,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Sokolovská - elektrický sporák s 

pečící troubou 
66 524,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-

liberec.cz 

Faktura - ZŠ U Školy - koordinátor BOZP - 

Rekonstrukce kuchyně 
14 520,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-

liberec.cz 

Faktura - ZŠ Husova - koordinátor BOZP - 

Oprava podlah tělocvičny 
14 520,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Sluníčko - gastronádobí 13 296,00 

Ing.arch. Irena Vybíralíková,  Borový 

vrch 286/20,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - autorský dozor 11 300,00 

Ing.arch. Irena Vybíralíková,  Borový 

vrch 286/20,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - rekonstrukce sutere-

nu - autorský dozor 
10 900,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Sluníčko - konvektomat 90 865,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Jeřmanická - konvektomat 85 171,00 

STORING spol. s r.o.,  Žitavská 

727/16,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - návrh dispozičního 

uspořádání kuchyně 
23 716,00 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Klášterní - zpracování rozpočtu 

a technického řešení na akci Odstranění vlh-

kosti a opravy omítek 

8 000,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - oprava WC 3 809,93 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Delfínek - oprava odpadů pi-

soárů 
1 689,40 

Jaroslav Kozák,  Nová 338/9,  46010 

Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - výměna sanitárních 

instalací 
93 859,50 

Ivan Bockschneider,  Nová 336/23,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - oprava omítek na 

sociálních zařízeních 
6 140,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava kon-

strukcí 
71 970,62 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nakládka a 

odvoz suti 
61 885,46 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Jeřmanická - oprava oplocení a 

herních prvků 
13 637,67 
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Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Hvězdička - oprava kanalizace 1 438,33 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - ZUŠ Liberec - regulace topného 

systému 
1 113,20 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - oprava kanalizace 693,81 

Bonita Group Service s.r.o.,  Koráb 

131,  66601 Tišnov 
Faktura - dodávka a montáž herních prvků 68 697,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava odpouště-

ní systému a jednotky MaR 
66 324,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Dobiášova - školní nábytek 47 600,00 

Jiří Čaban,  Hejnická 4021,  46401 

Frýdlant 

Faktura - ZŠ U Školy - oprava elektroměro-

vého rozvaděče 
37 951,00 

Diagnostika stavebních konstrukcí 

s.r.o.,  Svobody 814/95,  46015 Libe-

rec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - posouzení 

stavu stropních konstrukcí 
13 068,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ 5. května - pokrývačské práce 10 464,00 

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

46011 Liberec 
Faktura - ZŠ Ještědská - pletivový plot 9 212,00 

EKOSYSTÉMY, spol. s r.o.,  Ja-

gellonská 1239/24,  13000 Praha 
Faktura - ZŠ Husova - monitoring potrubí 2 359,50 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Husova - oprava podlah tělo-

cvičny - funkce TDI 
15 000,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Klášterní - oprava žlabu a para-

petu po zatékání 
4 225,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ostašov - pokrývačské práce 2 064,00 

E 11 s.r.o.,  Bílý Kostel nad Nisou 27,  

46331 Chrastava 
Faktura - ZŠ Na Žižkově - oprava plotu 71 080,00 

Vladimír Hnídek,  Nerudova 

3592/22,  46601 Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně - výkon TDI 
19 392,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - vnitřní úprava šaten 45 850,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - rekonstrukce suteré-

nu 
36 788,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - rekonstrukce suteré-

nu 
94 424,00 

Father & Sons Vision, s.r.o.,  Boženy 

Němcové 54/9,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - návrh řešení - návrh 

na zateplení objektu 
48 400,00 
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ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - změkčovač vody 28 556,00 

BCM Control s.r.o.,  nám. Sokolov-

ské 312/1,  46001 Liberec 

Faktura - ZUŠ Broumovská - oprava komuni-

kátoru rozvaděče pro výměník 
5 808,00 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Ostašov - výměna jističe v ku-

chyni 
1 900,00 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Machnín - výměna stykače pro 

ovládání bojleru 
1 825,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Matoušova - oprava vodoinsta-

lace 
3 060,45 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - M%S Nad Přehradou - oprava a 

výměna radiátorů 
87 451,89 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka odl. pr. Machnín - vý-

měna radiátoru a EOV 
36 524,70 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - oprava ventilu 2 619,17 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Rolnička - likvidace herních 

prvků 
24 668,15 

Josef Soukup,  Generála Píky 819/1,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - výměna redukčních 

ventilů 
19 076,00 

Josef Soukup,  Generála Píky 819/1,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ 5. května - výměna redukčního 

ventilu 
6 359,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Jabloňová - škrabka na brambo-

ry 
49 005,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - výměna vad-

ného oběhového čerpadla 
65 232,40 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - oprava chodníku 7 744,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava odvodnění 

chodníku 
34 815,00 

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava oken 33 033,00 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Sokolovská - výměna čerpadla 31 559,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - oprava venkovního 

schodiště 
77 355,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava WC 13 988,81 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava topného sys-

tému 
3 599,99 
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Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - ZUŠ - oprava topného systému 17 392,54 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava vodoinstalace 16 550,38 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ U Bertíka - zpracování rozpočtu 

a technického řešení - Odstranění vlhkosti a 

opravy omítek 

11 000,00 

TREVOS Košťálov s.r.o.,  Košťálov 

145,  51202 Košťálov 
Faktura - MŠ Kamarád - deky, polštáře 30 ks 13 500,00 

Ing. Radovan Novotný,  Vesecká 

97/12,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - rekonstrukce kuchyně 

- autorský dozor 
47 795,00 

Jiří Krištof,  Kovařovicova 196,  

46014 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - čištění kanalizace 

tlakovým vozem 
3 358,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - výměna oken 33 456,50 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 225 906,00 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

46311 Liberec 
Faktura - ZŠ Česká - oprava kanalizace 8 591,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny 
228 639,44 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny 
2 420,27 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny 
361 004,29 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - stavební úpravy 1 460 904,91 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ Svermova - stavební úpravy 886 646,42 

STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - oprava podlah v tělo-

cvičně a odizolování proti zemní vlhkosti 
100 000,00 

STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - oprava podlah v tělo-

cvičně a odizolování proti zemní vlhkosti 
1 979 859,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - pokrývačské prá-

ce 
5 191,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ostašov - pokrývačské práce 64 988,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ještědská - pokrývačské práce 5 846,00 
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Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ Gollova - výměna termohlavic 60 355,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ U Školy - výměna termohlavic 52 438,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - výměna EZS 12 940,00 

EKOSYSTÉMY, spol. s r.o.,  Ja-

gellonská 1239/24,  13000 Praha 
Faktura - MŠ Machnín - monitoring potrubí 4 537,50 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - zbudování zpevně-

né plochy a přístupového chodníku 
69 418,00 

Jaroslava Kittnerová,  Chleborádova 

160/17,  61900 Brno 
Faktura - MŠ Rosnička - nerezová skříň 24 939,00 

Martin Möller,  Liberecká 657,  

46334 Hrádek nad Nisou 

Faktura - ZŠ U Školy - dodávka a montáž 

hliníkových rolet 
16 467,00 

AS PROJECT CZ s.r.o.,  U Prostřed-

ního mlýna 128,  39301 Pelhřimov 

Faktura - ZŠ Dobiášova - vypracování posud-

ku na bazén 
45 133,00 

AS PROJECT CZ s.r.o.,  U Prostřed-

ního mlýna 128,  39301 Pelhřimov 

Faktura - ZŠ Ještědská - vypracování posudku 

na bazén 
45 133,00 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

1224/42,  13000 Praha 

Faktura - ZŠ Husova - oprava havarijních 

omítek a říms 
28 875,00 

M&M MIPECH s.r.o.,  Fibichova 6,  

25901 Votice 
Faktura - MŠ Pohádka - herní prvek 28 849,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pohádka - oprava topení 848,21 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Vrchlického - oprava rozvodů 

TUV 
3 202,27 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava radiátorů 24 664,05 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - oprava havárie vody 

v umývárně 
14 193,30 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava WC 2 700,96 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Hvězdička - oprava vodoinsta-

lace 
3 711,68 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně 12 584,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně 43 923,00 
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Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava krytiny 11 495,00 

Martin Dunda,  Suldovského 532/43,  

46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Jabloňová - výměna lina v sute-

rénu 
26 094,00 

MALDECOR s.r.o.,  U Nisy 853/18,  

46007 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - výmalba objektu 30 649,00 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Korálek - oprava venkovního 

schodiště 
26 414,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně -12 584,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně -43 923,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 

opr.KDF2015006025 Faktura - ZŠ Jabloňová 

- vybavení kuchyně 
44 044,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 

opr.KDF2015006025 Faktura - ZŠ Jabloňová 

- vybavení kuchyně 
12 463,00 

David Lacina,  Okálová 1038,  46311 

Liberec 
Faktura - ZUŠ Jabloňová - oprava kanalizace 10 194,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Česká - konvektomat, myčka 402 300,00 

GERTABAU s.r.o.,  Králodvorská 

1081/16,  11000 Praha 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava podlahové 

krytiny 
32 994,00 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

725/1,  46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava podlahové 

krytiny 
70 594,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ V Zahradě - oprava zábradlí 6 050,00 

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava oken 4 840,00 

Martin Bartl,  Husitská 249/67,  

46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Svermova - oprava osvětlení 6 400,00 

Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - kácení stromů a 

následná výsadba 
39 990,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava žlabů a sněho-

vých zachytávačů 
8 135,00 

LUNA PROGRESS s.r.o.,  Zdenice 

40,  38401 Nebahovy 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - herní prvek 84 451,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Beruška - plynová smažící pá-

nev 
76 158,00 

STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - realizace prací nad 

rámec zadání VZMR - Rekonstrukce tělo-

cvičny 

21 434,00 
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STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - realizace prací nad 

rámec zadání VZMR - Rekonstrukce tělo-

cvičny 

28 000,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava venkovního 

schodiště 
23 043,00 

Jiří Kobr,  SNP 987/15,  46601 Jab-

lonec nad Nisou 

Faktura - MŠ Rolnička - plynový sporák s 

elektrickou troubou 
76 158,00 

Pavel Spatzier,  V Úvoze 671,  46401 

Frýdlant 

Faktura - ZŠ Jabloňová - výmalba sklepa pod 

kuchyní 
24 472,30 

Petr Dušánek,  Národní 25,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava podlahových 

krytin 
28 474,00 

Bohumil Čagánek,  nám. Českých 

bratří 109/11a,  46005 Liberec 
Faktura - MŠ Hvězdička - oprava čerpadla 22 204,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U Ni-

sy 178,  46331 Chrastava 
Faktura - ZŠ Broumovská - výměna osvětlení 38 356,76 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava ležaté ka-

nalizace, TDI + BOZP 
36 300,00 

BMTO GROUP a.s.,  Ampérova 444,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Křižanská - výměna čerpadla 36 310,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 
Faktura - ZŠ nám. Míru - výměna oken 53 724,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 226 941,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava potrubí 81 159,03 

Jan Čermák,  Kokonínská 3913/55,  

46601 Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava podlahové 

krytiny 
69 636,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava podla-

hy 
88 848,24 

Ladislav Vidurek,  Mánesova 

2144/25,  46601 Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - podlahářské práce 

- oprava marmolea 
10 398,74 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - oprava střechy 3 975,00 

AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

Miroslav Resler,  Matoušova 484/13,  

46007 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou + 6 MŠ - čištění 

okapů střech 
11 011,00 
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KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ U Bertíka - zabezpečovací sys-

tém 
52 691,00 

Petr Peníška,  Na Srázu 296,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Kaplického - redukční ventil 11 294,14 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Křižanská odl pr. Heřmánkova - 

výměna termohlavic 
56 200,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 
Faktura - ZŠ Švermova - oprava nátěrů 37 650,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava malby 24 204,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou -oprava a vý-

malba 
29 700,00 

VÍTĚZSLAV ŘÍPA,  Proletářská 

194,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - pianino zn. Scholze 45 000,00 

Roman Heide,  Nad Tratí 295,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava a výměna pod-

lahových krytin 
56 731,00 

Bc. Bořivoj Bulíček,  Nádražní 495,  

46362 Hejnice 
Faktura - MŠ U Bertíka - rekultivace zahrady 42 760,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ Oblačná - oprava podhledu 3 304,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-

liberec.cz 

Faktura - ZŠ U Soudu - dodávka hasících 

přístrojů 
3 968,80 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava stropů 22 266,21 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Sluníčko - oprava svodů 24 183,30 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

kuchyně 
34 499,52 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

kuchyně 
2 976,56 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

kuchyně 
59 231,92 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy 8 445,00 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

herny 
94 519,96 

Radek Opalecký,  Blahoslavova Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 1 848,04 
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202/18,  46005 Liberec herny 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

jídelny 
51 810,33 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

jídelny 
44 469,67 

Jan Havel,  Kodešova 670,  46401 

Frýdlant 
Faktura - MŠ Pohádka - herní prvek 41 000,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 227 982,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - dodávka rohových 

lišt 
26 136,00 

Tomáš Mědílek,  Javorová 591/24,  

46014 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava podla-

hy 
17 515,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - havárie odpadu 16 877,08 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Sluníčko - oprava podlahy 55 261,91 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - nádržka vody WC 5 047,76 

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 
Faktura - ZŠ 5. květen - oprava žlabu 13 140,60 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

725/1,  46015 Liberec 
Faktura - MŠ Klubíčko - výměna oken 83 805,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - oprava vodoinstala-

ce 
22 395,41 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava vodo-

instalace 
93 090,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava sociál-

ního zařízení 
59 490,16 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka odl pr. Machnín - vý-

měna elektrokotle 
44 983,81 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - Oprava sprch tělo-

cvičny - výkon TDI 
7 000,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - zpracování doku-

mentace ke stavebnímu povolení 
66 066,00 

Podlahářství Landa s.r.o.,  Polední 

167,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Švermova - oprava PVC 96 411,00 
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KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ U Bertíka - zabezpečovací sys-

tém 
36 863,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - MŠ U Bertíka odl. pr. Údolní - za-

bezečovací systém 
69 045,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 
Faktura - ZŠ Husova - dosazení keřů na břeh 12 390,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - dosazení chybějí-

cích keřů v areálu 
2 130,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka odl. pr. Machnín - 

oprava topení a WC 
5 407,25 

Zdeněk Sokol,  Chotyně 44,  46334 

Chotyně 

Faktura - MŠ Pod Ještědem - oprava a ople-

chování střechy 
6 829,00 

Pavel Heč,  Kapraďová 993,  46311 

Liberec 
Faktura - MŠ Korálek  oprava maleb a nátěrů 68 640,00 

Miroslav Resler,  Matoušova 484/13,  

46007 Liberec 
Faktura - MŠ Hvězdička - kácení stromů 8 228,00 

AUTODOPLŇKY AZ v.o.s.,  Drahe-

lická 181,  28802 Nymburk 
Faktura - MŠ Pohádka - herní prvek 74 415,00 

Miroslav Resler,  Matoušova 484/13,  

46007 Liberec 
Faktura - MŠ Hvězdička - kácení stromů 2 541,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ Ostašov - výměna termohlavic 19 723,00 

ESPRIT s.r.o.,  Litožnická 400,  

19011 Praha 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - jídelna - akustické 

minerální podhledy 
93 186,64 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Švermova - radiátory ve třídách 23 284,00 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - termohlavice, termo-

ventily 
14 111,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Sokolovská - pracovní stůl 21 117,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Delfínek - univerzální robot 95 397,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - příslušenství do ku-

chyně 
15 141,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - příslušenství do ku-

chyně 
49 989,00 
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ARBORION s.r.o.,  Maršovice 139,  

46801 Maršovice 
Faktura - MŠ Jeřmanická - kácení vrby 6 292,00 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Nad přehradou - oprava elektro-

instalace 
17 743,00 

Roman Nový,  Kateřinská 118,  

46303 Stráž nad Nisou 

Faktura - ZŠ Dobiášova - TDI stavební úpra-

vy 
23 520,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Broumovská - vybavení jídelny 45 738,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Broumovská - vybavení jídelny 1 209,50 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Broumovská - vybavení jídelny 25 685,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Rosnička - oprava radiátorů - 2 

ks 
3 751,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ Rosnička - oprava topení 1 029,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Delfínek - konvektomat 9 486,71 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Delfínek - konvektomat 87 277,29 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kytička - rekonstrukce sociálek 44 048,00 

SNOWPLAN spol. s r.o.,  Mrštíkova 

399/2a,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - odl. pr. Machnín - 

PD ČOV 
95 469,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ještědská - pokrývačské práce 3 860,00 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kytička - obklady a dlažba 10 224,50 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kytička - obklady a dlažba 73 386,50 

Jiří Pech,  Albrechtice u Frýdlantu 

95,  46331 Frýdlant 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - oprava hromo-

svodu 
4 915,50 

Radoslav Damašek,  Hradební 

230/30,  46006 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - vestavěné skříně 82 009,00 

Sorting Live s.r.o.,  Víska 92,  46401 

Víska 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - úklid 31 067,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - dopojení vy-

bavení 
25 025,58 

PLYN - SERVIS Cz, s.r.o.,  Barvíř-

ská 21,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Matoušova - oprava regulace 

topení 
24 056,00 
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Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - židle 28 892,00 

Ivan Bockschneider,  Nová 336/23,  

46010 Liberec 
Faktura - MŠ Stromovka - oprava rampy 46 041,00 

MUZIKER s.r.o.,  Radlická 3201/14,  

15000 Praha 
Faktura - MŠ Kamarád - digitální piano 25 410,00 

MUZIKER s.r.o.,  Radlická 3201/14,  

15000 Praha 
Faktura - MŠ Kamarád - digitální piano 1 680,00 

Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - řez a kácení 

stromů 
5 070,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - výměna vchodových dveří do tělo-

cvičny ZŠ Husova 
58 545,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 

opr.KDF201506828-opr.pol.6121 na 5169 ZŠ 

Husova - dosazení keřů 
-12 390,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 

opr.KDF201506829-opr.6121 na 5169 ZŠ 

Švermova - dosazení keřů 
-2 130,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
-228 639,44 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
-361 004,29 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
256 194,31 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
333 449,42 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kytička - rekonstrukce sociál-

ního zařízení 
82 232,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - Liebigův palác - PD Stavební opra-

vy fasády a střechy 
173 030,00 

POTRAVINOMONT s.r.o.,  Sušilova 

45,  75002 Přerov 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - elektrický 

konvektomat 
13 915,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku pro 

škodní události - MŠ Kamarád, třída II. 
99 848,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku pro 

škodní události - MŠ Kamarád, třída II. 
119 820,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád 
18 131,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád 
9 625,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád, třída I. 
66 241,00 
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ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád, třída I. 
13 707,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-

liberec.cz 

Faktury - ZŠ U Školy BOZP - oprava podlah 14 520,00 

Celkem   37 039 530,69 

 

 Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 
 

Počáteční zůstatek 5 691 722,93 Kč 

Poplatky  -4 070,00 Kč 

Úroky  9 362,85 Kč 

Tvorba  4 300 000,00 Kč 

Čerpání -4 150 019,22 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 5 846 996,56 Kč 

 

 

Omylem bylo z Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení v prosinci 2015 převedeno 

čerpání 868.449,96 Kč. Vráceno zpět do fondu v 02/2016. 

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

O.K. SERVIS PLUS, s. r.o.,  Cukro-

varská 957/21b,  19600 Praha 
Faktura - OGL - oprava havárie UPS 13 579,00 

TOR-IN spol.s r.o., Bohutín, 262 41 Faktura - OGL - oprava podlah po vytopení 327 823,00 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - oprava maleb po vytopení I. 59 325,00 

oaza - net spol. s r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 81/117,  46006 Liberec 
Faktura - OGL - oprava elektroinstalce 17 892,00 

Luděk Samšiňák,  Králův háj 465/2,  

46005 Liberec 
Faktura - OGL - oprava těsnění dveří kotelny 4 477,00 

PULSKLIMA, spol. s r.o.,  Andělská 

cesta 609/11,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - oprava klimatizace 2 608,76 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - oprava maleb po vytopení II. 3 775,00 

oaza - net spol. s r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 81/117,  46006 Liberec 

Faktura - OGL - oprava elektroinstalace po 

havárii vody 
173 000,00 
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oaza - net spol. s r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 81/117,  46006 Liberec 

Faktura - OGL - oprava elektroinstalace po 

havárii vody 
75 983,00 

Luděk Samšiňák,  Králův háj 465/2,  

46005 Liberec 
Faktura - OGL - oprava dveří po vytopení 1 815,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 
Faktura - oprava okap. svodu - Liebig. palác 5 409,00 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 

Faktura - OGL - oprava maleb po vytopení 

III. 
6 135,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura- oprava střechy po krádežích, Lie-

biegův palác Liberec 
54 619,00 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

1224/42,  13000 Praha 

Faktura - OGL - oprava střešního pláště a 

klempířiny 
9 384,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U Ni-

sy 178,  46331 Chrastava 
Faktura - Liebigův palác - oprava osvětlení 25 204,00 

Studio AXA s.r.o.,  Doubská 997,  

46006 Liberec 
Faktura - OGL - oprava podlahy ateliéru 1 210,00 

AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - ZOO - řešení skryté vady při rekon-

strukci objektu 
58 837,00 

Pavel Kohuš,  Květinová 701/6,  

46001 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava a výměna 

zámků 
9 024,00 

Martin Dunda,  Suldovského 532/43,  

46011 Liberec 
Faktura - DFXŠ - podlahářské práce 37 443,00 

Luděk Samšiňák,  Králův háj 465/2,  

46005 Liberec 
Faktura - DFXŠ - oprava podlahy jeviště 83 490,00 

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 
Faktura - Liebigův palác - oprava jističů 5 385,00 

David Lacina,  Okálová 1038,  46311 

Liberec 
Faktura - oprava WC a bojleru - Liebig. palác 18 876,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava plotové zdi 

od brány 
17 169,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava balustrády 

na dvoře 
21 093,00 

AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - rekonstrukce stěrky pavilonu opic - 

ZOO Liberec 
238 222,70 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - Liebigův palác - oprava plotu a 

chodníku 
47 620,00 

AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - oprava podlahy pavilonu slonů - 

ZOO Liberec 
205 779,50 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava zdí a stře-

chy 
12 476,00 
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AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - ZOO - oprava stěrky bazénu lachta-

nů 
206 610,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - výměna vodovod-

ních baterií 
3 431,00 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZOO - oprava stěrkových podlah - 

TDI 
58 806,00 

BEKRA CZ, s.r.o.,  Na Rybníčku 

387/6,  46007 Liberec 

Faktura - OGL - oprava hydroizolační zábra-

ny 
94 410,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - Liebigův palác - oprava kamerové-

ho systému a zabezpečení 
96 678,00 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - malířské a zednické opravy 96 467,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, 

foit@kelcom-scechy.cz 

Faktura - Liebigův palác - výměna kamery 9 862,00 

BEKRA CZ, s.r.o.,  Na Rybníčku 

387/6,  46007 Liberec 
Faktura - OGL - hydroizolace podkroví 93 460,00 

ASH, s.r.o.,  Lázeňská 286/6,  11800 

Praha 
Faktura - DFXŠ - schodolez 91 885,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava střechy a 

světlíku 
19 625,00 

Stanislav Mikule,  Dobiášova 854/2,  

46006 Liberec 
Faktura - DFXŠ - oprava výtahu 84 700,00 

E-resources,s.r.o.,  Hybernská 

1009/24,  11000 Praha 

Faktura - Malé divadlo - 2 objekty - energe-

tický audit 
78 408,00 

COMPLETE CZ, spol. s r.o.,  Lege-

rova 1853/24,  12000 Praha 
Faktura - OGL - oprava chladící jednotky 50 735,30 

Liebscher&Pohl, spol. s r.o.,  Oblou-

ková 252,  46303 Stráž nad Nisou 
Faktura - DFXŠ MD - oprava terasy 89 523,00 

Jiří Antoš,  Oldřichovská 535,  46334 

Hrádek nad Nisou 

Faktura - DFXŠ Malé divadlo - oprava elek-

troinstalace 
61 337,00 

Šiba Plus s.r.o.,  Ke hřišti 507,  25228 

Černošice 

Faktura - divadelní příslušenství - hlediště 

Malé divadlo 
607 978,00 

Liebscher&Pohl, spol. s r.o.,  Oblou-

ková 252,  46303 Stráž nad Nisou 

Faktura - MD F.X.Šaldy - rekonstrukce soci-

álního zařízení 
868 449,96 

Celkem   4 150 019,22 
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Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení 
 

Počáteční zůstatek 1 716 819,65 Kč 

Poplatky  -4 058,00 Kč 

Úroky  1 236,34 Kč 

Tvorba  500 000,00 Kč 

Čerpání -536 654,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 677 343,99 Kč 

 

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení sociálních zařízení 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

B R E X,  spol. s r.o.,  Hodkovická 

135,  46312 Liberec 

Na Výšinách 451 - výměna oken, dveří, insta-

lace žaluzií 
536 654,00 

Celkem   536 654,00 

 

 

Fond pro opravy a vybavení ostatní 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 378,50 Kč 

Úroky  33,31 Kč 

Tvorba  1 593 216,00 Kč 

Čerpání -204 434,70 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 386 436,11 Kč 

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení ostatní 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

David Lacina,  Okálová 1038,  46311 

Liberec 

SZŠ - oprava odpadu a vodoinstalace v sute-

rénu 
19 951,70 

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 
Aloisina výšina 451 - výměna jističů 4 713,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 
LVT Casino - oprava střechy 8 720,00 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 
oprava kanalizace - kino Varšava 9 112,00 
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Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 
Pionýrů 976/15 - oprava střechy a světlíků 6 551,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - DDM Větrník - oprava dveří a zá-

rubní 
14 472,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 

Pionýrů 976/15 - výměna 8 ks plastových 

oken 
75 250,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Pionýrů 976/15 - vyměna radiátorů a termo-

hlavic 
28 492,00 

Stavoterm Černý s.r.o.,  Na Zvonku 

876/7,  46015 Liberec 
Domov mládeže - oprava venkovní omítky 37 173,00 

Celkem   204 434,70 

 

 

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 384,50 Kč 

Úroky  112,06 Kč 

Tvorba  5 660 668,00 Kč 

Čerpání -2 704 298,51 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 2 954 097,05 Kč 

 

Z fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení nebylo omylem převedeno v prosinci 

2015 čerpání částky 157 768,-. Na ZBÚ bude převedeno z fondu v červnu 2016 (v přehledu 

vyznačeno kurzivou).  

 

Čerpání fondu 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Karel Vanc,  Mšenská 3987/62,  

46604 Jablonec nad Nisou 

Faktura - FC Slovan Liberec - nátěr střešního 

pláště na jižní tribuně 
229 440,00 

Jiří Zelinka REKINT,  Pulečný 150,  

46802 Pulečný 
Faktura - FC Slovan - oprava opěrné zdi 89 432,00 

Jiří Zelinka REKINT,  Pulečný 150,  

46802 Pulečný 

Faktura - oprva laviček a herních prvků - Ska-

tepark 
73 132,00 

MSV Liberec, s.r.o.,  Kralická 79,  

46007 Liberec 
Faktura - Home Credit Arena - oprava výtahu 68 728,00 
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Valbek, spol. s r.o.,  Vaňurova 

505/17,  46007 Liberec 

Faktura - Návrh opatření deformace ocelové 

konstrukce - Ještěd (geodetické práce pro 

zaměření, monitoring, návrh okamžitých nut-

ných opatření, prověření stávajícího stavu s 

původním návrhemú 

350 900,00 

Karel Vanc,  Mšenská 3987/62,  

46604 Jablonec nad Nisou 
Faktura - Skatepark - oprava překážek 28 580,00 

Zdeněk Pivrnec,  Wolkerova 585,  

46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Faktura - areál Vesec - Oprava zábradlí most-

ků 
426 320,00 

ASANO, spol. s r.o.,  Nad Tratí 344,  

46312 Liberec 

Faktura - Ještěd - havarijní oprava deformace 

ocelové konstrukce 
811 523,00 

STORING spol. s r.o.,  Žitavská 

727/16,  46007 Liberec 
Faktura - RASAV - mosty 15 972,00 

Miroslav Kozlovský,  Huť 180,  

46826 Pěnčín 

Faktura - Home Credit Arena - oprava hro-

mosvodu 
94 653,00 

Zdeněk Pivrnec,  Wolkerova 585,  

46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Faktura- oprava stávajících nosných prvků 

mostů v RASAV, obj. DO201503048 
32 186,00 

JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s 

r.o.,  nám. Tržní 1338,  46001 Libe-

rec 

Faktura - Bazén - opravy 235 382,51 

Valbek, spol. s r.o.,  Vaňurova 

505/17,  46007 Liberec 

Faktura - SAJ - Průjezd pod F 10 (TDI + 

GMP Ještěd) 
248 050,00 

Celkem   2 704 298,51 

   Sportovní areál Ještěd a.s.,  Jablo-

necká ,  46001 Liberec 5 

Faktura - oprava poškozeného chlazení na 

můstku HS 130 
157 768,00 

 

 

 

Fond pro opravy a vybavení komunikací 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 386,50 Kč 

Úroky  864,39 Kč 

Tvorba  44 912 275,00 Kč 

Čerpání -41 811 738,07 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 3 099 014,82 Kč 
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Čerpání fondu pro opravy a vybavení komunikací 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Jaroslav Prokůpek, Jungmannova 

396/12, 46001 Liberec 

revize hodin - Jánská, Sokolovské nám., nám. 

Dr. E. Beneše - 7/2015 - 12/2015 
45 900,00 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Aloisina Výšina x Březinova x Dvorská - 

oprava křižovatky 
95 565,56 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Alosina Výšina x V Břízkách x Milošova x 

Na Výšinkách - Oprava napojení 
94 735,98 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Puškinova - oprava napojení v ul. U Tří Stud-

ní 
95 297,76 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Aloisina Výšina - oprava ocelového zábradlí 94 138,00 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Puškinova - strojní pročištění propustků a 

vpsutí 
43 560,00 

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 

53003 Pardubice 
Oprava Zeyerovy ulice 5 571 431,63 

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 

1129/6, 47001 Česká Lípa 

Úprava pochodu pod ul. Sokolskou a navazu-

jící MK v u. Chrastavské 
2 003 901,98 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Oprava ul. Šimáčkova 4 699 356,27 

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 

1129/6, 47001 Česká Lípa 
Oprava komunikace Klicperova 4 000 000,00 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Oprava ul. Alosiina Výšina 

18 033 

753,90 

Dopravní podnik měst Liberce a Jab-

lonce nad Nisou, a.s., ,  Liberec III, 

Mrštíkova 3, PSČ 461 71 

II. pololetí 2015 - běžná údržba autobusových 

zastávek 
240 000,00 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava parkoviště při křižovatce ulic Žitná x 

Na Žižkově 
92 215,83 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava komunikace Žitná - zpevnění svahu 

pod zábradlím a doplnění zábradlí 
95 260,86 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava parkoviště při křižovatce U Potůčku x 

Dělnická 
92 689,88 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava komunikace U Potůčku - zpevnění 

svahu pod zábradlím a doplnění zábradlí 
94 810,25 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 
Výtluky po zimě 2015 - 31/015 část 1 738 007,50 

JOSTAV spol. s r.o., Studánecká 74, 

46303 Stráž nad Nisou 

Oprava uličních vpustí ul. Klicperova - č. 10 

a 6 
87 532,24 
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JOSTAV spol. s r.o., Studánecká 74, 

46303 Stráž nad Nisou 

Oprava uličních vpustí ul. Klicperova - č. 24 

a 27 
81 735,80 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
375 945,00 

EUROVIA CS, a.s.odštěpný závod 

oblast Čech střed,závod Liberec, 

Londýnská 564, 46011 Liberec 

Londýnská - přechod pro chodce - značení 79 361,58 

EUROVIA CS, a.s.odštěpný závod 

oblast Čech střed,závod Liberec, 

Londýnská 564, 46011 Liberec 

Londýnská - přechod pro chodce - dopravní 

značení 
40 922,21 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
717 592,00 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
951 292,50 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
888 084,50 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
410 664,00 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
61 253,00 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 
havárie propustku Janovská ulice 234 426,50 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Oprava komunikace Puškinova 752 303,35 

Celkem   41 811 738,08 

 

 

Fond pro výkupy nemovitostí 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 374,50 Kč 

Úroky  90,63 Kč 

Tvorba  4 347 000,00 Kč 

Čerpání -303 980,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 4 040 736,13 Kč 
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Čerpání fondu pro výkupy nemovitostí 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Polreichová Vlasta, V Olšinkách 

1734, 25001 Brandýs nad Labem - 

Stará Boleslav 

Výkup pozemku p.č. 259/6, k.ú.Radčice u 

Krásné Studánky - V.Polreichová\n 
76 000,00 

BENEŠ JIŘÍ, Nad Slují 95, 46001 

Liberec 

Výkup pozemku - Jiří a Helena Benešovi, p.č. 

257/160, k.ú. Radčice\n 
46 000,00 

DGS Druckguss Systeme s.r.o.,  Vol-

gogradská 89/88,  46007 Liberec 

Úhrada částky  - směna pozemku p.č. 429/2, 

k.ú. Karlinky - DGS Druckguss Systeme\n 
181 980,00 

Celkem   303 980,00 

 

 

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  54,98 Kč 

Tvorba  2 504 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 2 501 688,48 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení. 

 

Fond pro kofinancování evropských projektů 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  54,98 Kč 

Tvorba  2 504 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 2 501 688,48 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro kofinancování evropských projektů. 

 

Fond pro informační technologie 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  3,56 Kč 

Tvorba  404 000,00 Kč 
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Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 401 637,06 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro informační technologie. 

 

Fond pro rozvoj sociálního bydlení 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  22,34 Kč 

Tvorba  1 004 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 001 655,84 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro rozvoj sociálního bydlení. 

 

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  22,62 Kč 

Tvorba  1 004 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 001 656,12 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a 

prostoru. 

 

 

 

2. Změna statutu fondu rozvoje 

 
Dne 25. 6. 2015 byla na 6. zasedání zastupitelstva města v usnesení č. 171/2015 schválena 

změna statutu fondu rozvoje. V tomto statutu dochází k následujícím změnám: 

 
I. Zřízení nových dílčích fondů fondu rozvoje – viz Příloha č. 1 Fond rozvoje sta-

tut 

 

Nově se zřizují následující dva dílčí fondy fondu rozvoje: 

 

 Fond pro rozvoj cyklodopravy 

 Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 
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V důsledku zřízení dvou nových dílčích fondů fondu rozvoje se na straně 5 ve statutu fondu 

rozvoje v části základní pravidla pro využití fondu rozvoje Tabulka 1: Fond rozvoje a rozho-

dování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů pod poslední řádek tabulky přidává následují-

cí: 

 

 

 

Dílčí fond Kdo žádá o čerpání Kdo navrhuje čerpání Kdo doporučuje 

čerpání 

Fond pro rozvoj cyklodo-

pravy 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 

Odbor strategického roz-

voje a dotací 

Komise dopravní 

Fond pro opravy a rozvoj 

bytového fondu 

Odbor majetkové 

správy 

Odbor majetkové správy Výbor pro rozvoj a 

územní plánování 

 

 

Oba fondy jsou naplněny prostředky ve schváleném rozpočtu města na rok 2016. Fondu pro 

rozvoj cyklodopravy byly přiděleny 2 000 000,- Kč, fondu pro opravy a rozvoj bytového fon-

du bylo přiděleno 8 000 000,- Kč.  

 

 

II. Zpřesnění názvů odborů – viz Příloha č. 1 Fond rozvoje statut 

 

Na str. 5 ve statutu fondu rozvoje v části základní pravidla pro využití fondu rozvoje 

V Tabulce 1: Fond rozvoje a rozhodování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů se „Odbor 

sportu a cestovního ruchu“ nahrazuje: „Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu“ a „Odbor 

školství, kultury a sociálních věcí“ nahrazuje: „Odbor školství a sociálních věcí“. 

 

 

III. Usnášeníschopnost správní rady fondu rozvoje 

 

Do základních pravidel pro využití fondu rozvoje se do části III. Postup při rozhodování o 

čerpání prostředků Fondu rozvoje na str. 4 přidává bod 6) ve znění: “Správní rada fondu roz-

voje je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů správní rady 

fondu rozvoje.“ 

 

 

 

Odbor ekonomiky doporučuje radě města Liberce schválit nové znění statutu fondu rozvoje.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML. 

 

 

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Fond rozvoje statut 
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Příloha č. 1 

 

 

Fond rozvoje 

s t a t u t 
I. Zřízení Fondu rozvoje 

1) Fond rozvoje byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 116/2015 ze dne 30. 4. 

2015 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberce dle § 84 odst. 2, písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 1 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2) Fond rozvoje se zřizuje za účelem: 

 plánování a koordinace investiční činnosti a oprav města a jeho organizací, včetně výběru 

priorit a propojení s dotačními možnostmi 

 zajištění transparentnosti a efektivity investiční činnosti 

 financování přípravy a realizace velkých oprav ve vybraných příspěvkových organizacích  

 financování přípravy a realizace investic ve vybraných příspěvkových organizacích 

 financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích, na něž byla získána dotace 

z fondů Evropské unie, národních fondů, nebo jiných prostředků státního rozpočtu a byly 

schváleny Radou města Liberec a Zastupitelstvem města Liberec 

 splátky účelových bankovních úvěrů, které byly získány na konkrétní rozvojové akce 

příspěvkových organizací a které byly schváleny Radou města Liberec a Zastupitelstvem 

města Liberec 

3) Statutární město Liberec zřizuje samostatné účty dílčích fondů Fondu rozvoje. 

4) Zdroje Fondu rozvoje určuje svým usnesením Zastupitelstvo města Liberec. 

5) Základním zdrojem tvorby Fondu rozvoje budou účetní odpisy nemovitého majetku, které 

budou organizacemi odvedeny do rozpočtu města v termínu stanoveném odborem 

ekonomiky. 

6) Doplňkovými zdroji Fondu rozvoje jsou: 

vrácené finanční prostředky Fondu rozvoje, další příděly Fondu rozvoje z rozpočtu města 

rozhodnutím ZM, podíl na výnosech z realizovaných investic, dotace, případně další 

příjmy. 

II. Postup při rozhodování o využití Fondu rozvoje je stanoven v Základních 

pravidlech pro využití Fondu rozvoje 

1) Základní pravidla pro využití fondu rozvoje jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje 
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III. Čerpání z Fondu rozvoje pro financování rozvoje majetku SML a příspěvkových 

organizací 

1) Využití finančních prostředků Fondu rozvoje je účelové, tj. na konkrétní akci, projekt, 

činnost.  

2) Vnitřní členění prostředků Fondu rozvoje bude uspořádáno tak, aby umožňovalo oddělené 

sledování jejich tvorby a využití pro jednotlivé příspěvkové organizace (akce). 

IV. Vyúčtování, závěrečná ustanovení 

1) O každé realizované akci budou vedeny veškeré nezbytné doklady (podklady pro 

výběrové řízení, smlouva, faktura, doklad o úhradě apod.). 

2) Celkový přehled o čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje předloží předseda 

Správní rady Fondu rozvoje Radě města Liberec a Zastupitelstvu města Liberec vždy po 

roční účetní uzávěrce čerpání Fondu rozvoje. Průběžně budou základní informace 

uváděny na webové aplikaci. 

3) Zůstatky Fondu rozvoje v průběhu roku mohou být používány pro krytí cash flow SML 
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Příloha: Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje 

 

Příloha 

Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje 
I. Zdroje Fondu rozvoje 

1) Fond rozvoje se člení na účelové dílčí fondy, jejichž smyslem je rozvoj majetku 

statutárního města Liberec (dále jen „SML“) a majetku ve správě příspěvkových 

organizací zřizovaných SML (dále jen „PO“). 

2) Základním zdrojem financování jsou účetní odpisy nemovitého majetku SML a výnosy 

z prodeje nemovitého majetku SML. Plnění bude probíhat v souladu s § 31, odst. 2, bod c) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů, kdy PO budou provádět odvody způsobem stanoveným odborem ekonomiky. 

3) Doplňkovými zdroji jsou: 

Vrácené finanční prostředky Fondu rozvoje, další příděly Fondu rozvoje z rozpočtu města 

rozhodnutím ZM, podíl na výnosech z realizovaných investic, dotace, případně další 

příjmy. 

4) Příjmy Fondu rozvoje pro konkrétní rok budou zahrnuty do rozpočtu SML v souladu 

s pravidly platné rozpočtové skladby. 

II. Využití finančních prostředků Fondu rozvoje 

1) Čerpání Fondu rozvoje: 

- financování přípravy a realizace oprav a rozvoje majetku SML a PO 

- pořízení investic pro potřeby SML a PO 

- financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích, na něž byla získána dotace 

z jiných zdrojů (EU, státní rozpočet) a která byla schválena RM a ZM 

- splátky účelových bankovních úvěrů schválených RM a ZM, které jsou spojeny 

s konkrétní akcí 

2) Využití finančních prostředků Fondu rozvoje je účelové, tj. vždy musí být výdaj Fondu 

rozvoje spojen s konkrétní akcí, projektem, činností apod. 

3) Běžné (neinvestiční) výdaje Fondu rozvoje pro konkrétní rok budou do rozpočtu SML 

zahrnuty v souladu s pravidly platné rozpočtové skladby, tj. v členění dle odvětví 

(paragraf) a druhu (položka), v celkových částkách. 

Kapitálové (investiční) výdaje budou navíc zpravidla rozčleněné do jednotlivých 

investičních akcí (zakázek). Pokud v době sestavování rozpočtu SML nebude ještě 

rozhodnuto o realizaci konkrétních investičních akcí, budou rozpočtovány v celkových 

částkách v základním členění (paragraf, položka). Následné rozčlenění je v kompetenci 

Správní rady Fondu rozvoje, na základě postupu uvedeného v bodě III. Správní rada Fondu 

rozvoje smí provádět přesuny pouze v rámci jednotlivých dílčích fondů. Změny objemu 

prostředků v dílčích fondech jsou plně v kompetenci ZM. 

III. Postup při rozhodování o čerpání prostředků Fondu rozvoje 

1) Žádosti o čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje předkládají zpravidla odbory 

Magistrátu města Liberec v případě majetku SML a ředitelé příslušných PO v případě 
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majetku svěřeného do správy dané PO. Žádosti jsou předkládány v průběhu přípravy 

rozpočtu SML na další kalendářní rok, a to v termínu stanoveném odborem ekonomiky, 

nebo pokud je to nutné, také v průběhu kalendářního roku. 

2) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje nad 1 milion Kč, kterou navrhne 

vedoucí zodpovědného odboru, předloží gesční náměstek k projednání příslušnému výboru 

Zastupitelstva města Liberec, komisi Rady města Liberec či speciálně zřízenému orgánu 

(viz Tabulka 1) a následně Správní radě Fondu rozvoje. V případě potřeby je k projednání 

žádosti přizván předkladatel. 

3) Seznam návrhů a priorit na čerpání Fondu rozvoje připravují příslušné odbory buď 

samostatně v případě rozvoje majetku SML, nebo ve spolupráci s oprávněnými žadateli 

(PO). 

4) Konečný návrh čerpání Fondu rozvoje a přehled doplňkových prostředků pro financování 

rozvoje majetku PO v příslušném roce předkládá gesční náměstek Radě města Liberec. 

5) Členy, jejich náhradníky, předsedu a místopředsedu Správní rady Fondu rozvoje jmenuje 

Rada města Liberec, která současně stanoví počet členů Správní rady. Předsedou Správní 

rady je primátor nebo gesčně příslušný náměstek. Správní rada je složená ze zástupců stran 

zastoupených v Zastupitelstvu města Liberce. 

6) Správní rada fondu rozvoje je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční 

většiny všech členů správní rady fondu rozvoje. 

7) Přehled o použití prostředků Fondu rozvoje v příslušném kalendářním roce předkládá 

předseda Správní rady Fondu rozvoje Zastupitelstvu města Liberec vždy po roční účetní 

uzávěrce čerpání Fondu rozvoje. 
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Tabulka 1: Fond rozvoje a rozhodování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů 

 

Dílčí fond Kdo žádá o čerpání Kdo navrhuje čerpání 
Kdo doporučuje 

čerpání 

Fond pro opravy a 

vybavení školských 

zařízení 

zpravidla školské PO Odbor majetkové správy 
Výbor pro školství, 

výchovu a vzdělávání 

Fond pro opravy a 

vybavení kulturních 

zařízení 

zpravidla kulturní PO Odbor majetkové správy 
Komise pro kulturu a 

cestovní ruch 

Fond pro opravy a 

vybavení sociálních 

zařízení 

zpravidla sociální PO a 

neziskové organizace 
 Odbor majetkové správy 

Komise zdravotní a 

sociální 

Fond pro opravy a 

vybavení sportovních 

zařízení 

zpravidla společnosti 

města pro oblast sportu 

Odbor sportu a 

cestovního ruchu Odbor 

cestovního ruchu, 

kultury a sportu 

Komise sportovní 

Fond pro opravy a 

vybavení komunikací 

Odbor správy veřejného 

majetku 

Odbor správy veřejného 

majetku 
 Komise dopravní 

Fond pro opravy a 

vybavení veřejné zeleně a 

prostoru 

Odbor ekologie a 

veřejného prostoru 

Odbor ekologie a 

veřejného prostoru 

Komise pro životní 

prostředí 

Fond pro výkupy 

nemovitostí 

 Odbor strategického 

rozvoje a dotací, Odbor 

majetkové správy 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací, Odbor 

majetkové správy 

Výbor pro rozvoj a 

územní plánování, 

Finanční výbor 

Fond pro rozvoj sociálního 

bydlení 

Odbor školství, kultury a 

sociálních věcí 

Odbor školství, kultury a 

sociálních věcí Odbor 

školství a sociálních věcí 

Komise humanitní nebo 

Komise zdravotní a 

sociální 

Fond pro opravy a rozvoj 

energetických zařízení 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací, Odbor 

správy veřejného majetku 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 
Pracovní skupina Energo 

Fond pro opravy a 

vybavení ostatní 
Odbor majetkové správy Odbor majetkové správy Finanční výbor 

Fond pro kofinancování 

evropských projektů 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 
Finanční výbor 

Fond pro informační 

technologie 

Odbor informatiky a 

řízení procesů 

Odbor informatiky a 

řízení procesů 
Finanční výbor 

Fond pro rozvoj 

cyklodopravy 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 
Komise dopravní 

Fond pro opravy a rozvoj 

bytového fondu 

Odbor majetkové 

správy 

Odbor majetkové 

správy 

Výbor pro rozvoj a 

územní plánování 

 

IV. Přechodná ustanovení 

1) Rozhodovat o čerpání prostředků z jednotlivých dílčích fondů Fondu rozvoje pro rok 2015 

je bez dalšího schvalování Správní radou Fondu rozvoje oprávněn příslušný odbor 

(oddělení) podle Tabulky 2. 
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Tabulka 2: Kompetence pro rozhodování o čerpání z dílčích fondů Fondu rozvoje 

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení komunikací odbor správy veřejného majetku 

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a 

prostoru 

odbor ekologie a veřejného prostoru 

Fond pro výkupy nemovitostí oddělení majetkové evidence a 

dispozic, oddělení přípravy a řízení 

projektů 

Fond pro rozvoj sociálního bydlení oddělení humanitní 

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení odbor strategického rozvoje a dotací 

Fond pro opravy a vybavení ostatní oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro kofinancování evropských projektů oddělení přípravy a řízení projektů 

Fond pro informační technologie odbor informatiky a řízení procesů 

 

2) Správní rada Fondu rozvoje se bude v roce 2015 věnovat schvalování přesunů mezi dílčími 

fondy a čerpání rezerv dílčích fondů, a to vždy po dohodě s odbory (odděleními) dle 

Tabulky 2. 

3) Jednotlivé položky rozpočtu ve struktuře schválené zastupitelstvem mohou být čerpány na 

základě souhlasu vedoucího odboru (oddělení) dle Tabulky 2, vyjma položky rezerva, je-li 

u daného fondu zřízena. 

4) Správní rada Fondu rozvoje v roce 2015 připraví zejména podklad pro rozpočet na rok 

2016 ve skladbě a  rozsahu Fondu rozvoje tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem. 
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Příloha č.1  
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Příloha č. 5 Nepřikládáme z důvodu velikosti kompletní výkaz výměr, má přes 35 stran. 

V případě zájmu je k nahlédnutí na oddělení MSSO. U VZ bude samozřejmě dodán komplet-

ní. 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

               

Stavba: ÚPRAVA DISPOZICE ČÁSTI PAVILONU CF ZŠ BROUMOVSKÁ č.p-847 
 

               
Místo: 

 
BROUMOVSKÁ č.p. 847, LIBEREC Datum: 

 
15.06.2015 

 

               
Objednavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: 

PPS PATRMAN 
s. r. o. 

Zhotovitel: Vyplň údaj 
  

Zpracovatel: 
Jaroslav VA-
LENTA 

               

Kód - Popis             

Cena 
celkem 
[CZK] 

               

1) Náklady z rozpočtu 
    

0,00 

 
HSV - Práce a dodávky HSV 

  
0,00 

 
    1 - Zemní práce 

     
0,00 

 
    2 - Zakládání 

      
0,00 

 
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 

  
0,00 

 
    4 - Vodorovné konstrukce 

   
0,00 

 
    5 - Komunikace pozemní 

   
0,00 

 
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 

 
    8 - Trubní vedení 

     
0,00 

 
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 

 
    94 - Lešení a stavební výtahy 

  
0,00 

 
    997 - Přesun sutě 

     
0,00 

 
    998 - Přesun hmot 

    
0,00 

 
PSV - Práce a dodávky PSV 

  
0,00 

 
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 

 
    712 - Povlakové krytiny 

   
0,00 

 
    713 - Izolace tepelné 

    
0,00 

 
    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00 

 
    720 - Zdravotně technické instalace 

 
0,00 

 
      721 - Vnitřní kanalizace 

   
0,00 
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      722 - Vnitřní vodovod 

   
0,00 

 
      725 - Zařizovací předměty 

  
0,00 

 
      767-ZTI - Konstrukce zámečnické 

  
0,00 

 
    730 - Ústřední vytápění 

   
0,00 

 
      733 - Rozvod potrubí 

    
0,00 

 
      734 - Armatury 

     
0,00 

 
      735 - Otopná tělesa 

    
0,00 

 
      767-ÚT - Konstrukce zámečnické 

  
0,00 

 
    762 - Konstrukce tesařské 

   
0,00 

 
    763 - Konstrukce suché výstavby 

  
0,00 

 
    764 - Konstrukce klempířské 

  
0,00 

 
    766 - Konstrukce truhlářské 

  
0,00 

 
    767 - Konstrukce zámečnické 

  
0,00 

 
    771 - Podlahy z dlaždic 

   
0,00 

 
    776 - Podlahy povlakové 

   
0,00 

 
    781 - Dokončovací práce - obklady 

  
0,00 

 
    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00 

 
    783 - Dokončovací práce - nátěry 

  
0,00 

 
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 

 
M - Práce a dodávky M 

   
0,00 

 
    21-M - Elektromontáže silnoproud 

  
0,00 

 
      210-01 - Rozvaděče 

    
0,00 

 
      210-02 - Svítidla 

     
0,00 

 
      210-03 - Vypínače, zásuvky - vč rámečku,klapky 0,00 

 
      210-04 - Elektroinstalační materiál 

 
0,00 

 
      210-05 - Stavební přípomoce 

  
0,00 

 
      210-06 - Kabely a vodiče 

   
0,00 

 
      210-07 - Úpravy na stávající elektroinstalaci 0,00 

 
      210-08 - Ochrana před bleskem 

  
0,00 

 
      210-09 - Ostatní 

     
0,00 

 
      210-10 - Podružný materiál 

  
0,00 

 
    21-M1 - Elektromontáže slaboproud 

 
0,00 

 
      211-01 - Datové rozvody 

   
0,00 

 
      211-02 - Vstupní video, telefon 

  
0,00 

 
      211-03 - Elektrická zabezpečovací signalizace 0,00 

 
      211-04 - Ostatní 

     
0,00 

 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 
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Další projekty budou součástí VZ, nejsou vloženy pro svou velikost. 
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Příloha č. 8 

 
 

 

Příloha usnesení č. 531/2016



 35 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 36 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 37 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 38 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 39 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 40 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 41 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 42 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 43 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 44 

 
 

 

 

Příloha usnesení č. 531/2016



 45 

 
 

 

 

Příloha usnesení č. 531/2016



 46 

Příloha usnesení č. 531/2016



 47 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 48 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 49 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 50 

 
 

Příloha usnesení č. 531/2016



 51 

 
 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 531/2016



 52 

Příloha č. 9 

  VZT bazén ZŠ Sokolovská 

  
     

  

  

POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy 

nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují  v 

souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technic-

ky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. 

  

  
     

  

  
     

  

  
Označení počet  Jednotka 

Cena za ks 

bez DPH 

[Kč] 

Celková 

cena bez 

DPH [Kč] 

  

  Parapetní jednotka Atrea Duplex-S 2060, EC motory           

  Duplex S-2600 1 KS   0   

  Filtr pro Duplex 2 KS   0   

  Teplovodní ohřívač HW.2-H 1 KS   0   

  Uzavírací klapka 1 KS   0   

  Servopohon pro By-pass 1 KS   0   

  Manostat E1 1 KS   0   

  Manostat I1 1 KS   0   

  A.CF řízení konstantního průtoku nová verze 1 KS   0   

              

  Montáž a příslušenství           

  Teplovodní směšovací uzel komplet 1 KPL 0 0   

  Demontáž stávajících rozvodů 1 KPL 0 0   

  Montáž VZT  1 KPL 0 0   

  Montáž elektroinstalace a strojní části 1 KPL 0 0   

  Potrubí Spiro 355, práškovaný PZ,  28 M 0 0   

  Oblouky 355 PZ 2 KS 0 0   

  Výustky do kruhového potrubí  10 KS 0 0   

  Propojovocí potrubí k VZT jednotce 1 KPL 0 0   

              

              

              

              

  Cena bez DPH       0 Kč   

  Cena s DPH 21%       0 Kč   
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Investor 
   Název materiál práce hmotnost 

Základní náklady       

Zařízení: Dodávka, Montáž 0,00 0,00   

Nátěry 0,00 0,00   

Vzduchotechnická zařízení celkem 0,00 0,00   

Doprava 3,60% z dodávky zařízení 0,00 0,00   

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost 0,00 0,00 0,00 

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 0,00 0,00   

práce stavebního zámečnictví kptl 0,00 0,00   

Zednické výpomoci 1,60% 

z montáže a nátěrů zařízení 0,00 0,00   

Dodávka celkem, Montážní náklady 0,00 0,00   

Hodinové zůčtovací sazby 0,00 0,00   

Montáž celkem   0,00   

Lešení 0,00 0,00   

Izolace tepelné 0,00 0,00   

Izolace protipožární 0,00 0,00   

Izolace protihlukové 0,00 0,00   

Základní náklady celkem 0,00 0,00   

        

Vedlejší náklady       

GZS 20,00% z montážních nákladů, 

lešení a izolací   0,00   

Provozní vlivy 30,00% z montážních nákladů - 

přizpůsobení montážních prací provozu kuchy-

ně   0,00   

Vedlejší náklady celkem   0,00   

Provozní náklady 

- Komplexní zkoušky 2,00% z montáže zařízení   0,00   

Kompletační činnost 2,00% z montáže zařízení   0,00   

Vedlejší provozní náklady celkem   0,00   

    Náklady celkem   0,00   

Základ a hodnota DPH 21% 0,00 0,00   

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00   

Náklady celkem s DPH   0,00   
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Příloha č. 2 

 

S TATUTÁRNÍ MĚSTO 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 panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

___________________________________________________________________________ 

Zn.:  PR/MSSO 27/16 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

 

 

„ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy kuchyně ZŠ Jabloňová“ 

 

 

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: 

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o. 

IČ: 25407317 

se sídlem: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou 

 s nabídkovou cenou:  1.894.774,- Kč bez DPH 

 (2.292.677,- Kč s DPH) 

V Liberci dne  

    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

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

Tomáš Kysela, v. r.  

náměstek primátora  
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Příloha č. 1 
S  T  A  T  U  T  Á  R  N  Í   M  Ě  S  T  O   L  I  B  E  R  E  C 

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

Dodatek č. 5 – č. j. ….               
 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace 

č.11/09/1393 
___________________________________________________________________________ 

 
Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. .., ze dne 23.6.2016 podle § 84 

odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

s c h v a l u j e 
 

 dodatek č. 5 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace, ze dne 1.11.2009, ve znění dodatku č.1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 

takto: 
 
 

1. 
Článek III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odst. 1) Vymezení hlavního 
účelu činnosti se doplňuje o nový bod d) takto:  

 
d)  výchovná a speciální péče. 
 

2. 
Článek III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odst. 2) Odpovídající předmět 
činnosti se doplňuje o nový odstavec 4. takto: 

 
4. výchovná a speciální péče: 
 

             4. 1. poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, příprava a podání  dětské 
stravy ve výchovném zařízení JESLE dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

3. 
1. Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.9.2016. 
 
 
 
 

V Liberci dne ……………………                                    ………………………………………. 
                                                                                                        Tibor Batthyány 
                                                                                              primátor statutárního města Liberec 
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Příloha ke z řizovací listin ě

1.9.2016

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ 460 06

 IČO: 65100654

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

1. a) Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 0,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 1 511 821,66

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 10 938 701,51

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 1 116 800,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 0,00

                                                     C E L K E M : 13 567 323,17

1. b) Specifikace sv ěřeného majetku:

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 154 586,00

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 12 171 805,11

                                                     C E L K E M : 12 326 391,11

k bodu 1.a) - Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv. číslo 1 Ozna čení IM Inv. číslo 2 Po ř.hodnota (v K č)

Centrum zdravotní a sociální pé če Liberec, p říspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1
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EISLHZ00IC56 herní prvek pro sen. Rucken-Massage-Gerat (Krejčíh DHM:0137 158 309,67

EISLHZ00IC61 herní prvek pro seniory Beintrainer (Krejčího) DHM:0138 240 853,76

EISLHZ00IC7W herní prvek pro seniory Ruckentraine (Krejčího) DHM:0139 187 026,23

EISLHZ00I94W budova Holečkova čp. 381, parc. 831, Lbc VII (jesl 875 632,00

EISLHZ00IAJM chodníky, areál jeslí Holečkova 50 000,00

mezisou čet: 1 511 821,66
EISLHZ00IB2S videoprojektor s plátnem DHM:0035, 112 728,00

EISLHZ00IB3N suchá pedikúra DHM:0078, 77 966,00

EISLHZ00IB4I židle hygienická CALYPSO DHM:0091, 89 108,00

EISLHZ00IB5D židle hygienická CALYPSO DHM:0092, 89 109,00

EISLHZ00IAT8 knihovna 4600x1750x400 (pův. IM:2012927-rok DHM:0107, 47 419,00

EISLHZ00IAU3 pult kuchyňský s vařičem DHM:0108, 41 798,00

EISLHZ00IAVY pult kuchyň3600x600x900 DHM:0110, 31 209,00

EISLHZ00IAWT lavice atyp /9 dílů/ DHM:0111, 43 524,00

EISLHZ00IAXO auto Renault KANGOO VP - 1,5dCi 70k Coc DHM:0112, 335 314,00

EISLHZ00IAYJ auto Škoda ROOMSTER HTP Style I4/stříbrný DHM:0113, 314 340,00

EISLHZ00IAZE auto Škoda ROOMSTER HTP Style I4/stříbrný DHM:0114, 293 340,00

EISLHZ00IAOX vana s bočním vstupem PARKER, perlička DHM:0115, 356 777,00

EISLHZ00IAPS vana s bočním vstupem PARKER, perlička DHM:0116, 356 777,00

EISLHZ00IAQN vana s bočním vstupem PARKER, perlička DHM:0117, 356 776,00

EISLHZ00IARI sprchové křeslo CARENDO, vč. příslušenství DHM:0118, 166 191,00

EISLHZ00IASD sprchové křeslo CARENDO, vč. příslušenství DHM:0119, 166 191,00

EISLHZ00IB68 elektrický vakový zvedák Maxi Move s váhou DHM:0120, 151 141,00

EISLHZ00IB73 3L7 7467 - osobní auto Volkswagen Caddy DHM:0121, 366 667,00

EISLHZ00IB8Y 3L7 7468 - osobní auto Volkswagen Caddy DHM:0122, 366 667,00

EISLHZ00IB9T 3L7 7632 - osobní auto Volkswagen Caddy DHM:0123, 366 666,00

EISLHZ00IBAO vana s bočním vstupem PARKER, perlička DHM:0124, 381 500,00

EISLHZ00IBBJ mixážní sprchový panel s desinfekcí DHM:0127, 71 488,00

EISLHZ00IBCE mixážní sprchový panel s desinfekcí DHM:0126, 71 488,00

EISLHZ00IBD9 mixážní sprchový panel s desinfekcí DHM:0125, 71 488,00

EISLHZ00IBE4 stavěcí zvedák DHM:0128, 87 090,00

EISLHZ00IBFZ 3L7 7835 - osobní auto FORD Transit Van DHM:0129, 464 192,00

EISLHZ00IBGU pračka MERON DHM:0130, 178 122,00

EISLHZ00IBHP pračka NW DHM:0131, 102 350,00

EISLHZ00IBIK sušička prádla DHM:0132, 66 796,00

EISLHZ00IBJF žehlící figurína DHM:0133, 250 785,00

EISLHZ00IBKA žehlící stůl ASSE DHM:0134, 155 786,00

EISLHZ00IBL5 žehlící stůl IMESSA+napařovací žehlička k IMESSE DHM:0135, 75 702,00

EISLHZ00IBM0 soubor věcí pro přepravu prádla (3x vozík+poj.tyč) DHM:0136, 74 871,00

EISLHZ00IBNV Recepční pult, javor+sklo, 497x266cm DHM:0140, 177 761,40

EISLHZ00IBOQ Chladící vitrína samoobsl. N503 MAXI SQUARE DHM:0141, 95 175,05

EISLHZ00IBPL Překapávač na teplé nápoje B10HW BONAMAT DHM:0142, 109 651,87

EISLHZ00IBT1 Čelní maska s výjezdním pojezdem UBS391A NERROX DHM:0143, 59 742,70

EISLHZ00IBRB Chladící skříň jednodveřová RS06PX1F ELEKTROLUX DHM:0145, 43 758,64

EISLHZ00IBS6 Mycí stroj na talíře WT65BI ELEKTROLUX DHM:0146, 123 982,84

EISLHZ00IBUW Výdejní stůl skříňový s policemi N21 Nerrox DHM:0147, 82 387,80

EISLHZ00IBVR 3L9 8495 - osobní auto VW Caddy, Kombi DHM:0148, 352 739,00

EISLHZ00IBWM 4L1 2906 osobní auto Škoda Octavia, Kombi DHM:0149, 497 261,00

EISLHZ00IBXH 8A3 4218 nákladní auto VW Caddy DHM:0150, 201 600,00

EISLHZ00IBZ7 sprchový vozík BASIC vč. odpadní hadice DHM:0151, 80 000,00

EISLHZ00IC0V pečovatelský set (lůžko, stolek2x, vozík2x, matrac DHM:0152, 41 795,00

EISLHZ00IBYC 4L3 6257 osobní auto VW CADDY KO TREND, bílá DHM:0153, 528 948,00

EISLHZ00IC1Q pečovatelský set - postel, 2stolky, vozík DHM:0154, 40 028,00

EISLHZ00IC2L pečovatelský set - postel, 2stolky, vozík DHM:0155, 40 029,00

EISLHZ00IC3G korytový žehlič IMESA FI1500/25 DHM:0156, 84 095,00

EISLHZ00IC4B 4L5 3740 náklad. auto VW TRANSPORTER KAST, bílý DHM:0157, 777 439,00

EISLH000L032 keramická pec Rohde TE 100 MCC+ s TC 304 (včetně výbavy)DHM:0158 54 500,00

EISLH000KEDB RZ 4L7 8913 - osobní auto Volkswagen AC Combi, bílá barva DHM:0159 543 291,00

EISLH000K0LX auto WW CADDY 5L0 5921 DHM:0160 550 973,00

EISLH000J8SR sprchovací lůžko TR 2000 DHM:0161 85 300,00

EISLHZ00I9V5 herní prvek - domek hrací KULIHRÁŠEK, areál Holečk 83 710,13
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EISLHZ00I9W0 herní prvek - vláček KOLEJÁČEK, areál Holečkova 103 167,08

mezisou čet: 10 938 701,51
EISLHZ00I9ZL parcela č. 831, k.ú. Horní Růžodol 372 000,00

EISLHZ00IA09 parcela č. 832, k.ú. Horní Růžodol 544 800,00

EISLHZ00IA14 parcela č. 833, k.ú. Horní Růžodol 200 000,00

mezisou čet: 1 116 800,00

                                                         Celkem : 13 567 323,17

k bodu 1.b) - Rozpis sv ěřeného majetku :

 Tibor Batthyány
V Liberci, dne                                                     primátor statutárního města Liberec

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek není z důvodu velkého množství a nízkých pořizovacích cen rozepisován jednotlivě, je 
uváděn pouze v celkové hodnotě.

3
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heslo "zámek listu" = číslo ORGu
   Údaje souhlasí s přílohou č.1 ke zřizovací listině ke dni:

REKAPITULACE sv ěřeného majetku - PO sociálního odboru

účet:9030006 účet:9030007 účet:9030008 a 13 účet:9030009 účet:9030010 účet:9030011

ORG Název 013-Software 019-DNM 021-Budovy,stavby 022-DHM 0 31-Pozemky 032-Um ěl.díla

1 990006 Dětské centrum SLUNÍČKO
2 990007 Centrum zdrav. a soc. péče 0,00 0,00 1 511 821,66 10 938 701,51 1 116 800,00 0,00
3 990008 Komunitní středisko KONTAKT

0,00 0,00 1 511 821,66 10 938 701,51 1 116 800,00 0,00

Zpracovala: Pavla Krhounková

      C E L K E M :
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1.9.2016

Převod z CZaSP od 1.9.2016 Přírůstek 1-6/2015 Úbytek 1-6/2015

CELKEM 021-Budovy,stavby 022-DHM 031-Pozemky 022-DHM 022-DHM

69 467 168,21 -925 632,00 -186 877,21 -1 116 800,00
11 703 986,96 925 632,00 186 877,21 1 116 800,00 85 300,00 -451 273,00

664 810,00

81 835 965,17 0,00 0,00 0,00 85 300,00 -451 273,00
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   Údaje souhlasí s přílohou č.1 ke zřizovací listině ke dni: 1.9.2016

REKAPITULACE sv ěřeného majetku - PO sociálního odboru

podrozvahové ú čty 9090001 9090002 9090003

ORG Název JHM (OPE) DDNM DDHM CELKEM

1 990006 Dětské centrum SLUNÍČKO 9 096 543,61

2 990007 Centrum zdrav. a soc. péče 0,00 154 586,00 12 171 805,11 12 326 391,11

3 990008 Komunitní středisko KONTAKT 2 644 923,22

0,00

0,00 154 586,00 12 171 805,11 12 326 391,11

Zpracovala: Pavla Krhounková

      C E L K E M :
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Most k naději, spolek 
se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most 
IČ 63125137 
zastoupený panem Lubomírem Šlapkou, ředitelem 
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 
2107   
číslo bankovního účtu: 33 71 25 33 69/0800 
  
(dále jen „příjemce“ ) 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec: 
 
 

I . Předmět smlouvy 
 

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

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

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

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování protidrogových 

sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením 
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které bylo schváleno usnesením 
Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1, který 
byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne 16.6.2015 (dále 
jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření 
L ibereckého kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací 
platby v rámci vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověř ení.  

 
6. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o 

použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou 
je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
 

I I. Účel a výše dotace 
 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 567.528,- Kč (slovy: pět set šedesát sedm 
tisíc pět set dvacet osm korun českých) a je účelově vázána na úhradu nákladů 
vynaložených příjemcem na poskytování protidrogových sociálních služeb 
nízkoprahové „kontaktní centrum “ a „terénní programy“ pro osoby ohrožené drogou 
prostřednictvím protidrogového centra K – Centrum se sídlem v ulici Rumunská 5/A 
460 01, Liberec 1. 
 

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

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

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

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

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

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

− nákup dlouhodobého majetku. 
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III. Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016, a to výhradně na účel dle čl. II této smlouvy. 

2. Dojde-li poskytnutím dotace dle této smlouvy k nadměrnému financování protidrogových 
sociálních služeb nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen 
nadměrnou část dotace neprodleně vrátit na účet poskytovatele, č. úč.: 1089692/0800, 
variabilní symbol …., a to v průběhu roku, nejpozději však k 31. 12. 2016. 

3. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá poskytnutou dotaci a současně nedojde 
k nadměrnému financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen 
nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději do 31. 1. následujícího roku na účet 
poskytovatele č.úč.: 1089692/0800, variabilní symbol …. 

 
IV. Způsob poskytnutí dotace  

1.   Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce č. úč.: 33 71 25 33 69/0800, 
a to do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
V. Všeobecné podmínky užití dotace 

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

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 26. 2. 2017 předložit poskytovateli: 
a) řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace 

a 
b) písemnou zprávu o poskytování protidrogových sociálních služeb za období, 

na které byla dotace poskytnuta, která musí obsahovat zejm.: 
- údaje o rozsahu poskytnutých služeb a počtu klientů, kteří využili 

jednotlivé sociální služby v daném roce, 
- celkové zhodnocení poskytování jednotlivých služeb dle této smlouvy, 
- přínos činnosti příjemce dle této smlouvy pro cílové skupiny klientů. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a) přehled skutečných celkových výnosů a nákladů na jednotlivé protidrogové 

služby, 
b) účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to 

s jednoznačnou vazbou na konkrétní sociální službu a dle členění jednotlivých 
nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše 
poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, včetně 
dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady). Příjemce 
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dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či písemností 
souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté 
dotace, a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní 
doklad. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci 
předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

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

6. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 
byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Současně se příjemce zavazuje ve 
všech písemných materiálech, které se přímo vztahují k podpořeným protidrogovým 
službám, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním městem Liberec. 

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

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

9. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele (oddělení humanitní, email: 
marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a aktualitách 
týkajících se činností a služeb příjemce podpořených touto dotací a zasílat též tiskovou 
zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), 
webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

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

 
VI. Kontrola 

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

Příloha usnesení č. 538/2016



PŘÍLOHA č. 2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML- Most k naději  

Stránka 5 z 6 
 

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

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

 
 

VII. Sankce 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

neoprávněným použitím poskytnutých peněžních prostředků. Každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové 
kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

3. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 

a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 6, 7, 8, a 9 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace nebo zprávy o poskytování 
protidrogových sociálních služeb dle čl. V odst. 2 této smlouvy maximálně o 30 dnů 
činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace nebo zprávy o poskytování 
protidrogových sociálních služeb dle čl. V odst. 2 této smlouvy o více jak 30 dnů činí 
odvod 100% z poskytnuté dotace. 

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

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

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

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 
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4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
 
V Liberci dne:       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele      Za příjemce  
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Lubomír Šlapka 
vedoucí odboru školství ředitel  
a sociálních věcí  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  ………….. 
 

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

 
Potravinová banka Liberec, z. s. 
zastoupená Olgou Merglovou, předsedkyní spolku 
se sídlem:    Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6 
IČ:               22714154 
zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, 
vložka 8195 
číslo bankovního účtu: 2200331006/2010 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
 
 

I . 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 

………. ze dne …………….poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec na podporu činnosti příjemce uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.  

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

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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4. Poskytnutí dotace dle této smlouvy nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť činnost, na niž se dotace poskytuje, 
nepředstavuje hospodářskou činnost ve smyslu evropského práva.  

 
 
 

I I. 
Účel a výše dotace 

 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 300.000,- Kč (slovy: třista tisíc korun 

českých) a je účelově vázána na úhradu provozních nákladů vzniklých v kalendářním 
roce 2016 v souvislosti s činností příjemce, tj. se získáváním a distribucí potravin chudým 
a potřebným lidem prostřednictvím sítě místních neziskových organizací. 

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

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

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

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

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

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

- nákup dlouhodobého majetku. 

 
  

III. 
Čerpání dotace 

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

nejpozději do 31. 12. 2016. 
 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 1. 2017 
na účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. ……...  
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IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 2200331006/2010 vedený u Fio 
banky do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

V. 
Všeobecné podmínky  

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

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

 
2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 26. 2. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování 

dotace dokládající účelovost a výši využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se 
musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové 
poskytnuté dotace. Příjemce dotace k vyúčtování předloží: 

 

a) účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnuté dotace v členění dle jednotlivých 
nákladových skupin; z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná celková 
výše nákladů na jednotlivé nákladové skupiny, výše poskytnuté dotace a výše jejího 
čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka 
služby, finanční příspěvek, doklady),  
 

b) kopie faktur nebo dokladů faktury nahrazující a kopie dokladů o jejich úhradě (např. 
kopie výpisů z bankovních účtů u bezhotovostních plateb a kopie výdajových 
pokladních dokladů u hotovostních plateb); kopie účetních dokladů musí být čitelné, 
nesmí se překrývat a musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti. 
 

3. Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či písemnostech 
souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla kryta z poskytnuté dotace a tyto 
písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je v případě 
potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 
 

4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

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

dotace.  
 

6. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele. Za tím účelem je příjemce povinen písemně oznámit 
poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním poskytnuté dotace, a to minimálně 
30 dnů předem.  
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7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 
identifikace příjemce, (zejména změna právní formy, sídla, změna či zánik živnostenského 
či jiného oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, a to 
nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 
 

8. Příjemce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele 
(odbor školství a sociálních věcí MML oddělení humanitní, e-mail: 
marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a aktualitách 
týkajících se podpořené činnosti a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné 
zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního 
centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 
 

9. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti, se příjemce zavazuje uvádět, že 
příslušná činnost byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  
 

10. Příjemce dotace se zavazuje naplňovat účel provozování Potravinové banky Liberec, z. s. 
po celou dobu trvání této smlouvy.  

 
11. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 

 
 

VI. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

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

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

 
 

VII.  
Sankce 

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

prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech. 
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2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlech.  

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

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 
 

a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3, 6 až 10 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace dle čl. V odst. 2 této smlouvy 
maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 
Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace dle čl. V odst. 2 této smlouvy o 
více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

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

 
 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

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

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

na základě dohody obou smluvních stran. 
 

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

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

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

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

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ….. ze dne ………... 
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Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Mgr. Pavel Kalous                                                              Olga Merglová 
vedoucí odboru školství a sociálních věcí                                  předsedkyně spolku  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

č.  DS 2016…… 
Smluvní strany: 
  
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 
se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec 14 
IČ: 28700210 
zastoupená paní Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou  
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl O, vložka 259 
číslo bankovního účtu: 996005329/0800 
 (dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:  

 
I . 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …./2016 ze dne                       
23. 6. 2016 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberce. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci 

pouze k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 
2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 472.940,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíc 

devět set čtyřicet korun českých) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých při 
provozu lůžkového hospice a terénní hospicové péče v roce 2016. 

 
3. Z poskytnuté dotace lze hradit následující výdaje projektu: 

- mzdy zdravotních sester, 
- mzdy lékařů, 
- zdravotní režijní materiál, 
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- energie, 
- revize. 

 

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

  
5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
6. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 

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

 
 

I II. 
Čerpání dotace a uznatelné výdaje 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do 31. 12. 2016, výhradně však na účel a 

výdaje uvedené v čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy.  
 

2. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení 
vyúčtování dotace na účet poskytovatele č. 1089692/0800 vedený u České spořitelny, a. s., 
variabilní symbol 2016….. 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

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

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

 
2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování 

dotace dokládající účelovost a výši využití dotace. Příjemce k vyúčtování předloží:  
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a. přehled využití poskytnuté dotace v členění dle jednotlivých výdajových položek; 
z přehledu musí být zřetelná a kontrolovatelná celková výše nákladů na jednotlivé 
výdajové položky a výše čerpání a využití poskytnuté dotace, 
 

b. kopie faktur nebo dokladů faktury nahrazující a kopie dokladů o jejich úhradě (tj. 
kopie výpisů z bankovních účtů u bezhotovostních plateb a kopie výdajových 
pokladních dokladů u hotovostních plateb). 
 

3. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

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

 
6. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu poskytovatele. Za tím účelem je příjemce povinen písemně oznámit 
poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním poskytnuté dotace, a to minimálně 
30 dnů předem.  

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 
identifikace příjemce, (zejména změna právní formy, sídla, změna či zánik živnostenského 
či jiného oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, a to 
nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 

 
8. Příjemce je povinen nejpozději  7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele 

(odbor školství a sociálních věcí MML oddělení humanitní, e-mail: 
hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
podpořené služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
9. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 

stránkách, které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že 
příslušná služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 
10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
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VI. 
Kontrola a sankce  

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech, kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

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

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

4. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
neoprávněným použitím poskytnutých peněžních prostředků. Každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace, je porušením rozpočtové 
kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 

a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 6, 7, 8, a 9 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace dle čl. V odst. 2 této smlouvy 
maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 
Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace dle čl. V odst. 2 této smlouvy o 
více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

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

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 

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

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

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

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. …/2016 ze dne 23. 6. 2016. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele                                                         Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………..   ……………………………………  
Mgr. Pavel Kalous     Ing. Taťána Janoušková, 
vedoucí odboru školství     ředitelka Hospicové péče sv. 
a sociálních věcí      Zdislavy, o.p.s. 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 
 
a 
 
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec 1, Purkyňova 630/1, PSČ 460 01 
IČ: 00079677 
zastoupená: RNDr. Miloslavem Studničkou, CSc., ředitelem 
jako pověřený podnik 
(dále jen „Podnik“) 

 
 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec založenou za účelem 
provozování botanické zahrady, jakožto odborné instituce, které má za cíl uchovávat 
vědecky dokumentované a vedené sbírky rostlin za účelem odborné vědecké práce 
s genofondem rostlin, ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti, jakož i pro 
účely jejich zpřístupnění veřejnosti. 

  
2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Botanickou zahradu Liberec, 

příspěvková organizace, k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
vymezených v čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Toto Pověření dále stanoví rozsah, dobu a 
podmínky, za nichž bude Podnik tyto služby obecného hospodářského zájmu poskytovat 
(závazek veřejné služby), a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 
těchto služeb. 

 
3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno v souladu 

a za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití 
článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a poskytnutí finančních 
prostředků Podniku v souladu a za podmínek stanovených tímto Pověřením je veřejnou 
podporou slučitelnou s vnitřním trhem a nepodléhá oznamovací povinnosti dle čl. 108 
odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  
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II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
  

1. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím 
v poskytování následujících služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu 
Rozhodnutí SOHZ (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ):  

 
1.1. Provozování botanické zahrady; Podnik za tím účelem: 

a) vytváří a uchovává ve svém areálu kultivované prostředí přírodního charakteru 
obsahující vědeckým jmenoslovím popsané a odbornými informacemi vybavené 
botanické sbírky a expozice, jejichž součástí jsou též druhy registrované jako 
ohrožené (tzv. červené seznamy), případně chráněné mezinárodními konvencemi, 
jež jsou uchovávány a ošetřovány jako součást obecného kulturního dědictví 
lidstva, a dále živé botanické unikáty stejného významu; 

b) spravuje a rozvíjí kolekce druhů z české i světové flóry a shromažďuje zajímavé 
kultivary, jež slouží k vystavování nebo k odborné spolupráci s jinými botanickými 
zahradami a vědeckými institucemi; 

c) provádí odbornou vědeckou práci a činnost v oblasti botaniky a zahradního umění, 
ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti a záchrany ohrožených druhů 
české a světové flóry, spolupracuje s národními i mezinárodními institucemi 
v oblasti své působnosti; 

d) z pověření Ministerstva životního prostředí ČR je záchranným centrem pro rostliny 
CITES; 

e) udržuje a rozvíjí tradici akvaristiky; 
f) zpřístupňuje areál botanické zahrady široké veřejnosti za účelem jejího vzdělávání 

v oblasti botaniky, ekologie, naplňování kulturních a rekreačních potřeb; 
 

1.2. Provozování vydavatelské a nakladatelské činnosti v oblasti své působnosti; Podnik za 
tím účelem vydává informační a odborné materiály a publikace související s činností 
botanické zahrady. 

 
2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle tohoto Pověření na dobu od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2017. 
 

3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření na území Libereckého kraje. 

 
4. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto 

Pověření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně 
poskytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková 
činnost“ ). 

 
5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 
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III. VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Podniku svěřen k hospodaření 
majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve 
znění pozdějších dodatků.  

 
 
 

IV. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů na 
dokrytí nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné služby 
dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platba se stanoví jako celková výše prostředků 
z veřejných rozpočtů, kterou Podnik potřebuje na financování plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření vedle prostředků, které získá vlastní činností. 
 

2.  Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů je dána výší disponibilních 
prostředků veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a nepřesáhne maximální výši 
vyrovnávací platby stanovené postupem dle čl. IV odst. 3 až 5 tohoto Pověření. Finanční 
prostředky poskytnuté z rozpočtu SML formou příspěvku ve smyslu ust. § 28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí vyrovnávací platby ve smyslu tohoto Pověření.  

 
3. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout 

částku nezbytnou ke krytí čistých nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku 
veřejné služby dle tohoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a 
výnosy, které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Přitom náklady zahrnují veškeré přímé náklady 
vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů 
společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu 
čl. II odst. 4 tohoto Pověření a výnosy zahrnují veškeré výnosy z vlastní činnosti 
pověřovaného Podniku (tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované jiným 
subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti, vyjma výnosů 
z veřejných rozpočtů) Za tím účelem je Podnik povinen mít vnitřní metodiku pro 
rozúčtování nákladů společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem. Bližší pravidla 
pro stanovení vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro stanovení, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 
tohoto Pověření. 

 
4. Vyrovnávací platba na pokrytí nákladů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné 

služby dle čl. II tohoto Pověření se stanoví vždy ročně, a to v částce předpokládané pro 
příslušný kalendářní rok, přičemž podléhá případným úpravám na základě vyúčtování 
skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné služby dle 
tohoto Pověření. Při stanovení roční vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřeného 
účetního období přechozích let (výkaz zisku a ztráty), doplněných o předpokládané 
náklady a výnosy na realizaci závazku veřejné služby pro příslušné rozpočtové období.  
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5. Vyrovnávací platba pro dobu pověření dle čl. II odst. 2 tohoto Pověření je stanovena 
v předpokládané výši 28.092.000 Kč a může být případně upravena jednak s ohledem na 
stanovení a vyúčtování ročních vyrovnávacích plateb dle předchozího odst. 4 a dále na 
základě vyúčtování skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu dle tohoto Pověření. 

 
 
 

V. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
 

1. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku 
veřejné služby dle čl. II Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti dle tohoto Pověření, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II odst. 1 Pověření. 

 
2. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti 

spojené s poskytováním služeb dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost, a to 
v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních 
prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za jejich správné 
vyúčtování. Podnik ve svém účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů 
prokazatelně vzniklých v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti dle tohoto Pověření 
a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových 
činností. Podnik je dále povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy ze soukromých 
zdrojů (např. soukromé dary a příspěvky) a výnosy z veřejných rozpočtů. 
 

3. Podnik je povinen po celou dobu trvání pověření provádět roční vyúčtování vyrovnávací 
platby, tj. vždy za období 1.1. – 31.12. příslušného kalendářního roku, a toto vyúčtování 
předložit SML nejpozději do 30.4. následujícího roku. Podnik je ve vyúčtování povinen 
prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé při plnění  závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti 
s poskytováním hlavní činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, 
od kraje, z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

4. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a vyhodnocení 
hospodaření Podniku a vyúčtování vyrovnávací platby (dále jen „kontrola“), a to jednou 
ročně a na konci doby pověření. Výsledky kontroly budou použity pro ověření 
oprávněnosti výše poskytnuté vyrovnávací platby a pro stanovení vyrovnávací platby na 
následující kalendářní rok.  
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5. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou podle 
čl. IV odst. 3 až 5 Pověření, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. následujícího roku. 

 
 
 

 
 
 
 
Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 
 
 
V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 
      
 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 statutární město Liberec    Botanická zahrada Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města            RNDr. Miloslav Studnička, CSc 
           ředitel 
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Příloha č. 1 

 
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako maximální částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření, 
kterou může Podnik obdržet z veřejných rozpočtů. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi 
náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
(hlavní činnosti) dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby (VP): 
 

VP = ÚVN – VHČ 

VP   maximální výše vyrovnávací platby (max. částka, kterou může Podnik obdržet 
z veřejných zdrojů na financování nákladů hlavní činnosti), tj. účty 671 a 672 a 
výnosy účtu 648 z veřejných rozpočtů 

ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti, tj. účtové skupiny 50-59 
VHČ  vlastní výnosy z hlavní činnosti tj. účtové skupiny 60 - 66 (mimo výnosy účtu 

648 z veřejných zdrojů) 
 
přitom 
 
ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR + O 

PM  přímý materiál hlavní činnosti   
ON osobní náklady hlavní činnosti   
OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
PR  provozní režie hlavní činnosti   
SR správní režie hlavní činnosti   
O náklady na odpisy majetku 

    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 

Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně k dané 
činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející k dané činnosti. 
Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 

Režijní náklady:      

Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Podnik je povinen mít vnitřní 
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metodiku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým 
činnostem (konzistentnost účetních metod).  

 

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o vlastní výnosy z hlavní činnosti, tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované 
jiným subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti (např. dary a 
příspěvky ze soukromých zdrojů), vyjma výnosů z veřejných rozpočtů.  

 
2. Výnosy 
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše skutečných výnosů 
Podniku z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 1 
Pověření dosažených v přechozím roce při současném zohlednění odhadu výnosů pro 
následující rok. Do odhadu výnosů lze vít v úvahu veškeré očekáváné výnosy z vlastní 
činnosti. Skutečné výnosy Podniku ze služeb obecného hospodářského zájmu  budou 
vyúčtovány vždy k 31.12. příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou 
s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše 
skutečných nákladů Podniku vynaložených na poskytování služby v předchozím roce a 
odhadu nákladů na následující rok. Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro 
rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem. Do odhadu 
nákladů pro následující rok lze vzít v úvahu zejména inflaci prognózovanou pro následující 
rok, možný růst spotřebitelských cen zboží či služeb, předpoklad růstu mzdových nákladů, 
případné další nutné náklady očekávané v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
v následujícím roce. Skutečné náklady organizace  budou vyúčtovány vždy k 31.12. 
příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou s pověřovatelem plně 
vypořádány. 
 
4. Vyúčtování vyrovnávací platby 
4.1. Po skončení účetního období příslušného kalendářního roku předloží Podnik SML 
vyúčtování obdržené vyrovnávací platby, a to nejpozději do 30. 4. roku následujícího. 
Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a detailní sledování použití poskytnuté 
vyrovnávací platby.  Za tím účelem je Podnik povinen vést důsledně oddělené účetnictví pro 
činnosti v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní činnost) a ostatní činnosti vykonávané 
Podnikem (tj. doplňková činnost) a prokazatelně evidovat náklady a výnosy vzniklé 
v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v Pověření 
a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných činností (doplňková činnost). Na tyto 
doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu poskytnout, resp. Podnik nesmí obdrženou 
vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů souvisejících s doplňkovou činností. 
 
4.2. SML provede každoročně kontrolu a vyhodnocení vyúčtování obdržené vyrovnávací 
platby, kdy ověří oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby. V případě, že podnik 
obdrží nadměrnou vyrovnávací platbu (tj. částku vyšší, než je rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby), je povinen tuto 
nadměrnou část vyrovnávací platby vrátit zpět do rozpočtu SML v souladu s Pověřením. 
Současně SML stanoví opatření pro zamezení případné nadměrné vyrovnávací platby při 
výpočtu vyrovnávací platby pro následující rok.  
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4.3. Pro stanovení výše vyrovnávací platby a při její následné kontrole budou uznány pouze 
náklady související s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených 
v Pověření. 
 

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
Výše vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu 2016: 

 
náklady 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
náklady 2016 
(Kč) 

výnosy 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
výnosy služby 
2016 (Kč) 

vyrovnávací 
platba 
2016(Kč) 

18.947.763,24 
 

19.046.000 5.442.161,41 5.000.000 14.046.000 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 
 
a 
 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec 1, Zhořelecká 344/5, PSČ 460 37 
IČ: 00083143 
zastoupená: Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 
jako pověřený podnik 
(dále jen „Podnik“) 
 

 
 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec založenou za účelem 
uspokojování kulturních a kulturně uměleckých potřeb veřejnosti s cílem přispět 
k rozvoji a zvyšování myšlenkové, morální a estetické úrovně občanů. 
  

2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvková organizace, k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
vymezených v čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Toto Pověření dále stanoví rozsah, dobu a 
podmínky, za nichž bude Podnik tyto služby obecného hospodářského zájmu 
poskytovat (závazek veřejné služby), a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby 
za poskytování těchto služeb. 
 

3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno 
v souladu a za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a 
poskytnutí finančních prostředků Podniku v souladu a za podmínek stanovených tímto 
Pověřením je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem a nepodléhá 
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  
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II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
  

1. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím 
v poskytování následujících služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí 
SOHZ (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ):  
 
Podnik poskytuje kulturní a kulturně umělecké služby veřejnosti; za tím účelem 
a) uskutečňuje hudební, činoherní, hudebně-dramatická a taneční představení a koncerty 

a jiné kulturní akce; 
b) vytváří a vyrábí inscenace činohry, opery a baletu, zejména pro potřeby libereckého 

regionu i mimo něj; 
c) uvádí hostující soubory, skupiny a jednotlivce; organizuje kulturní a umělecké 

festivaly; 
d) pořádá výstavy v prostorách divadelních budov; 
e) realizuje ediční činnost, včetně prodeje programů k představením a poradenskou 
činnost v oblasti divadla; 

f) vytváří vzdělávací pořady a pořádá mimoškolní aktivity pro děti a mládež a 
volnočasové aktivity pro dospělé 

g) spolupracuje s národními a mezinárodními institucemi v oblasti kultury a vzdělávání. 
 

2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle tohoto Pověření na dobu od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2017. 
 

3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření na území Libereckého kraje i mimo něj. 

 
4. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto 

Pověření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně 
poskytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková 
činnost“ ). 

 
5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 

 
I II. VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 

 
1. V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Podniku svěřen k hospodaření 
majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve 
znění pozdějších dodatků.  
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IV. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 
 

1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů na 
dokrytí nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné služby 
dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platba se stanoví jako celková výše prostředků 
z veřejných rozpočtů, kterou Podnik potřebuje na financování plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření vedle prostředků, které získá vlastní činností. 
 

2.  Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů je dána výší disponibilních 
prostředků veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a nepřesáhne maximální výši 
vyrovnávací platby stanovené postupem dle čl. IV odst. 3 až 5 tohoto Pověření. Finanční 
prostředky poskytnuté z rozpočtu SML formou příspěvku ve smyslu ust. § 28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí vyrovnávací platby ve smyslu tohoto Pověření.  

 
3. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout 

částku nezbytnou ke krytí čistých nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku 
veřejné služby dle tohoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a 
výnosy, které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Přitom náklady zahrnují veškeré přímé náklady 
vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů 
společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu 
čl. II odst. 4 tohoto Pověření a výnosy zahrnují veškeré výnosy z vlastní činnosti 
pověřovaného Podniku (tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované jiným 
subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti, vyjma výnosů 
z veřejných rozpočtů) Za tím účelem je Podnik povinen mít vnitřní metodiku pro 
rozúčtování nákladů společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem. Bližší pravidla 
pro stanovení vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro stanovení, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 
tohoto Pověření. 

 
4. Vyrovnávací platba na pokrytí nákladů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné 

služby dle čl. II tohoto Pověření se stanoví vždy ročně, a to v částce předpokládané pro 
příslušný kalendářní rok, přičemž podléhá případným úpravám na základě vyúčtování 
skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné služby dle 
tohoto Pověření. Při stanovení roční vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřeného 
účetního období přechozích let (výkaz zisku a ztráty), doplněných o předpokládané 
náklady a výnosy na realizaci závazku veřejné služby pro příslušné rozpočtové období.  

 
5. Vyrovnávací platba pro dobu pověření dle čl. II odst. 2 tohoto Pověření je stanovena 

v předpokládané výši 167.772.000 Kč a může být případně upravena jednak s ohledem na 
stanovení a vyúčtování ročních vyrovnávacích plateb dle předchozího odst. 4 a dále na 
základě vyúčtování skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu dle tohoto Pověření. 
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V. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 

PLATBY 
 
 

1. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku 
veřejné služby dle čl. II Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti dle tohoto Pověření, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II odst. 1 Pověření. 

 
2. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti 

spojené s poskytováním služeb dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost, a to 
v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních 
prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za jejich správné 
vyúčtování. Podnik ve svém účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů 
prokazatelně vzniklých v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti dle tohoto Pověření 
a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových 
činností. Podnik je dále povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy ze soukromých 
zdrojů (např. soukromé dary a příspěvky) a výnosy z veřejných rozpočtů. 

 
3. Podnik je povinen po celou dobu trvání pověření provádět roční vyúčtování vyrovnávací 

platby, tj. vždy za období 1.1. – 31.12. příslušného kalendářního roku, a toto vyúčtování 
předložit SML nejpozději do 30.4. následujícího roku. Podnik je ve vyúčtování povinen 
prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé při plnění  závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti 
s poskytováním hlavní činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, 
od kraje, z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

4. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a vyhodnocení 
hospodaření Podniku a vyúčtování vyrovnávací platby (dále jen „kontrola“), a to jednou 
ročně a na konci doby pověření. Výsledky kontroly budou použity pro ověření 
oprávněnosti výše poskytnuté vyrovnávací platby a pro stanovení vyrovnávací platby na 
následující kalendářní rok.  
 

5. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou podle 
čl. IV odst. 3 až 5 Pověření, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. následujícího roku. 
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Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 
 
 
V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 
      
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 statutární město Liberec           Divadlo F.X. Šaldy Liberec, 

Tibor Batthyány       příspěvková organizace, 
primátor města      Ing. Jarmila Levko 
                 ředitelka 
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Příloha č. 1 

 
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako maximální částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření, 
kterou může Podnik obdržet z veřejných rozpočtů. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi 
náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
(hlavní činnosti) dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby (VP): 

 

VP = ÚVN – VHČ 

VP maximální výše vyrovnávací platby (max. částka, kterou může Podnik obdržet 
z veřejných zdrojů na financování nákladů hlavní činnosti), tj. účty 671 a 672 a výnosy 
účtu 648 z veřejných rozpočtů 

ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti, tj. účtové skupiny 50-59 
VHČ vlastní výnosy z hlavní činnosti tj. účtové skupiny 60 - 66 (mimo výnosy účtu 648 

z veřejných zdrojů) 
 

přitom 

 

ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR + O 

PM  přímý materiál činnosti hlavní činnosti   
ON osobní náklady činnosti hlavní činnosti   
OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
PR  provozní režie hlavní činnosti   
SR správní režie hlavní činnosti   
 O náklady na odpisy majetku 
 
 

    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 

Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně k dané 
činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející k dané činnosti. 
Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 
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Režijní náklady:      

Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Podnik je povinen mít vnitřní 
metodiku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým 
činnostem (konzistentnost účetních metod).  

 

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o vlastní výnosy z hlavní činnosti, tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované 
jiným subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti (např. dary a 
příspěvky ze soukromých zdrojů), vyjma výnosů z veřejných rozpočtů.  

 
2. Výnosy 
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše skutečných výnosů 
Podniku z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 1 
Pověření dosažených v přechozím roce při současném zohlednění odhadu výnosů pro 
následující rok. Do odhadu výnosů lze vít v úvahu veškeré očekáváné výnosy z vlastní 
činnosti. Skutečné výnosy Podniku ze služeb obecného hospodářského zájmu  budou 
vyúčtovány vždy k 31.12. příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou 
s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše 
skutečných nákladů Podniku vynaložených na poskytování služby v předchozím roce a 
odhadu nákladů na následující rok. Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro 
rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem. Do odhadu 
nákladů pro následující rok lze vzít v úvahu zejména inflaci prognózovanou pro následující 
rok, možný růst spotřebitelských cen zboží či služeb, předpoklad růstu mzdových nákladů, 
případné další nutné náklady očekávané v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
v následujícím roce.  Skutečné náklady organizace  budou vyúčtovány vždy k 31.12. 
příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou s pověřovatelem plně 
vypořádány. 
 
4. Vyúčtování vyrovnávací platby 
4.1. Po skončení účetního období příslušného kalendářního roku předloží Podnik SML 
vyúčtování obdržené vyrovnávací platby, a to nejpozději do 30. 4. roku následujícího. 
Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a detailní sledování použití poskytnuté 
vyrovnávací platby.  Za tím účelem je Podnik povinen vést důsledně oddělené účetnictví pro 
činnosti v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní činnost) a ostatní činnosti vykonávané 
Podnikem (tj. doplňková činnost) a prokazatelně evidovat náklady a výnosy vzniklé 
v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v Pověření 
a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných činností (doplňková činnost). Na tyto 
doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu poskytnout, resp. Podnik nesmí obdrženou 
vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů souvisejících s doplňkovou činností. 
 
4.2. SML provede každoročně kontrolu a vyhodnocení vyúčtování obdržené vyrovnávací 
platby, kdy ověří oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby. V případě, že podnik 
obdrží nadměrnou vyrovnávací platbu (tj. částku vyšší, než je rozdíl mezi náklady a výnosy, 
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které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby), je povinen tuto 
nadměrnou část vyrovnávací platby vrátit zpět do rozpočtu SML v souladu s Pověřením. 
Současně SML stanoví opatření pro zamezení případné nadměrné vyrovnávací platby při 
výpočtu vyrovnávací platby pro následující rok.  
 
4.3. Pro stanovení výše vyrovnávací platby a při její následné kontrole budou uznány pouze 
náklady související s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených 
v Pověření. 
 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
Výše vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu 2016: 

 
náklady služby 
2015 (Kč) 

předpokládané 
náklady 2016 
(Kč) 

výnosy služby 
2015 (Kč) 

předpokládané 
výnosy služby 
2016 (Kč) 

vyrovnávací 
platba 
2016(Kč) 

103.016.100,47 102.386.000 19.542.903,99 18.500.000 83.886.000 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 
 
a 
 
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31 
IČ: 00083178 
zastoupená: Stanislavem Doubravou, ředitelem 
jako pověřený podnik 
(dále jen „Podnik“) 

 
 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec založenou za účelem 
uspokojování kulturních a kulturně uměleckých potřeb veřejnosti, zejména dětí a 
mládeže s cílem přispět k rozvoji a zvyšování jejich myšlenkové, morální a estetické 
úrovně. 
  

2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Naivní divadlo Liberec, 
příspěvková organizace, k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
vymezených v čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Toto Pověření dále stanoví rozsah, dobu a 
podmínky, za nichž bude Podnik tyto služby obecného hospodářského zájmu 
poskytovat (závazek veřejné služby), a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby 
za poskytování těchto služeb. 
 

3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno 
v souladu a za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a 
poskytnutí finančních prostředků Podniku v souladu a za podmínek stanovených tímto 
Pověřením je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem a nepodléhá 
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  
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II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
  

1. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím 
v poskytování následujících služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí 
SOHZ (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ):  
 
Podnik poskytuje kulturní a kulturně-umělecké služby veřejnosti, zejm. dětem a mládeži; 
podnik za tím účelem  
a) předvádí loutková a jiná divadelní díla, 
b) vytváří a reprodukuje představení pro děti a mládež v libereckém kraji i mimo něj, 
c) zajišťuje dopravu dětských návštěvníků na vlastní divadelní představení, 
d) uvádí hostující soubory, skupiny a jednotlivce, 
e) organizuje festival MATEŘINKA, 
f) pořádá výstavy v prostorách divadla, 
g) realizuje ediční činnost včetně prodeje programů k představením a poradenskou 
činnost v oblasti divadla, 

h) spolupracuje s národními i mezinárodními institucemi v oblasti kultury. 
 
 

2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle tohoto Pověření na dobu od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2017. 
 

3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření na území Libereckého kraje. 

 
4. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto 

Pověření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně 
poskytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková 
činnost“ ). 

 
5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 

 
 

I II. VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Podniku svěřen k hospodaření 
majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve 
znění pozdějších dodatků.  
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IV. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů na 
dokrytí nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné služby 
dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platba se stanoví jako celková výše prostředků 
z veřejných rozpočtů, kterou Podnik potřebuje na financování plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření vedle prostředků, které získá vlastní činností.  
 

2. Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů je dána výší disponibilních 
prostředků veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a nepřesáhne maximální výši 
vyrovnávací platby stanovené postupem dle čl. IV odst. 3 až 5 tohoto Pověření. Finanční 
prostředky poskytnuté z rozpočtu SML formou příspěvku ve smyslu ust. § 28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí vyrovnávací platby ve smyslu tohoto Pověření.  

 
3. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout 

částku nezbytnou ke krytí čistých nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku 
veřejné služby dle tohoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a 
výnosy, které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Přitom náklady zahrnují veškeré přímé náklady 
vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů 
společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu 
čl. II odst. 4 tohoto Pověření a výnosy zahrnují veškeré výnosy z vlastní činnosti 
pověřovaného Podniku (tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované jiným 
subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti, vyjma výnosů 
z veřejných rozpočtů) Za tím účelem je Podnik povinen mít vnitřní metodiku pro 
rozúčtování nákladů společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem. Bližší pravidla 
pro stanovení vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro stanovení, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 
tohoto Pověření. 

 
4. Vyrovnávací platba na pokrytí nákladů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné 

služby dle čl. II tohoto Pověření se stanoví vždy ročně, a to v částce předpokládané pro 
příslušný kalendářní rok, přičemž podléhá případným úpravám na základě vyúčtování 
skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné služby dle 
tohoto Pověření. Při stanovení roční vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřeného 
účetního období přechozích let (výkaz zisku a ztráty), doplněných o předpokládané 
náklady a výnosy na realizaci závazku veřejné služby pro příslušné rozpočtové období.  

 
5. Vyrovnávací platba pro dobu pověření dle čl. II odst. 2 je stanovena v předpokládané výši 

28.000.000 Kč a může být případně upravena jednak s ohledem na stanovení a 
vyúčtování ročních vyrovnávacích plateb dle předchozího odst. 4 a dále na základě 
vyúčtování skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu dle tohoto Pověření. 
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V. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 

PLATBY 
 
 

1. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku 
veřejné služby dle čl. II Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti dle tohoto Pověření, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II odst. 1 Pověření. 

 
2. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti 

spojené s poskytováním služeb dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost, a to 
v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních 
prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za jejich správné 
vyúčtování. Podnik ve svém účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů 
prokazatelně vzniklých v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti dle tohoto Pověření 
a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových 
činností. Podnik je dále povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy ze soukromých 
zdrojů (např. soukromé dary a příspěvky) a výnosy z veřejných rozpočtů. 

 
3. Podnik je povinen po celou dobu trvání pověření provádět roční vyúčtování vyrovnávací 

platby, tj. vždy za období 1.1. – 31.12. příslušného kalendářního roku, a toto vyúčtování 
předložit SML nejpozději do 30.4. následujícího roku. Podnik je ve vyúčtování povinen 
prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé při plnění  závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti 
s poskytováním hlavní činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, 
od kraje, z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

4. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a vyhodnocení 
hospodaření Podniku a vyúčtování vyrovnávací platby (dále jen „kontrola“), a to jednou 
ročně a na konci doby pověření. Výsledky kontroly budou použity pro ověření 
oprávněnosti výše poskytnuté vyrovnávací platby a pro stanovení vyrovnávací platby na 
následující kalendářní rok.  
 

5. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou podle 
čl. IV odst. 3 až 5 Pověření, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. následujícího roku. 

 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 
      
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 statutární město Liberec    Naivní divadlo Liberec, 

Tibor Batthyány       příspěvková organizace 
primátor města               Stanislav Doubrava, ředitel 
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Příloha č. 1 

 
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako maximální částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření, 
kterou může Podnik obdržet z veřejných rozpočtů. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi 
náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
(hlavní činnosti) dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby (VP): 
 

VP = ÚVN – VHČ 

VP maximální výše vyrovnávací platby (max. částka, kterou může Podnik obdržet 
z veřejných zdrojů na financování nákladů hlavní činnosti), tj. účty 671 a 672 a výnosy 
účtu 648 z veřejných rozpočtů 

ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti, tj. účtové skupiny 50-59  
VHČ vlastní výnosy z hlavní činnosti tj. účtové skupiny 60 - 66 (mimo výnosy účtu 648 

z veřejných zdrojů) 
 
přitom 
 
ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR + O 

PM  přímý materiál činnosti hlavní činnosti   
ON osobní náklady činnosti hlavní činnosti   
OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
PR  provozní režie hlavní činnosti   
SR správní režie hlavní činnosti   
 O náklady na odpisy majetku 

    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 

Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně k dané 
činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející k dané činnosti. 
Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 

Režijní náklady:      

Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Podnik je povinen mít vnitřní 
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metodiku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým 
činnostem (konzistentnost účetních metod).  

 

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o vlastní výnosy z hlavní činnosti, tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované 
jiným subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti (např. dary a 
příspěvky ze soukromých zdrojů), vyjma výnosů z veřejných rozpočtů.  

 
2. Výnosy 
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše skutečných výnosů 
Podniku z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 1 
Pověření dosažených v přechozím roce při současném zohlednění odhadu výnosů pro 
následující rok. Do odhadu výnosů lze vít v úvahu veškeré očekáváné výnosy z vlastní 
činnosti. Skutečné výnosy Podniku ze služeb obecného hospodářského zájmu  budou 
vyúčtovány vždy k 31.12. příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou 
s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše 
skutečných nákladů Podniku vynaložených na poskytování služby v předchozím roce a 
odhadu nákladů na následující rok. Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro 
rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem. Do odhadu 
nákladů pro následující rok lze vzít v úvahu zejména inflaci prognózovanou pro následující 
rok, možný růst spotřebitelských cen zboží či služeb, předpoklad růstu mzdových nákladů, 
případné další nutné náklady očekávané v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
v následujícím roce.  Skutečné náklady organizace  budou vyúčtovány vždy k 31.12. 
příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou s pověřovatelem plně 
vypořádány. 
 
4. Vyúčtování vyrovnávací platby 
4.1. Po skončení účetního období příslušného kalendářního roku předloží Podnik SML 
vyúčtování obdržené vyrovnávací platby, a to nejpozději do 30. 4. roku následujícího. 
Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a detailní sledování použití poskytnuté 
vyrovnávací platby.  Za tím účelem je Podnik povinen vést důsledně oddělené účetnictví pro 
činnosti v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní činnost) a ostatní činnosti vykonávané 
Podnikem (tj. doplňková činnost) a prokazatelně evidovat náklady a výnosy vzniklé 
v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v Pověření 
a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných činností (doplňková činnost). Na tyto 
doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu poskytnout, resp. Podnik nesmí obdrženou 
vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů souvisejících s doplňkovou činností. 
 
4.2. SML provede každoročně kontrolu a vyhodnocení vyúčtování obdržené vyrovnávací 
platby, kdy ověří oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby. V případě, že podnik 
obdrží nadměrnou vyrovnávací platbu (tj. částku vyšší, než je rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby), je povinen tuto 
nadměrnou část vyrovnávací platby vrátit zpět do rozpočtu SML v souladu s Pověřením. 
Současně SML stanoví opatření pro zamezení případné nadměrné vyrovnávací platby při 
výpočtu vyrovnávací platby pro následující rok.  
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4.3. Pro stanovení výše vyrovnávací platby a při její následné kontrole budou uznány pouze 
náklady související s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených 
v Pověření. 
 

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 
Výše vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu 2016: 

 
náklady 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
náklady 2016 
(Kč) 

výnosy 
služby 
2015 (Kč) 

předpokládané 
výnosy služby 
2016 (Kč) 

vyrovnávací 
platba 
2016(Kč) 

18.251.478,64 16.650.000 4.538.544,4 3.400.000 13.250.000 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 
 
a 
 
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec 1, Masarykova 1347/31, PSČ 460 01 
IČ: 00079651 
zastoupená: MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem 
jako pověřený podnik 
(dále jen „Podnik“) 

 
 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec založenou za účelem 
provozování zoologické zahrady dle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických 
zahradách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i k provádění dalších činností a 
poskytování služeb ve prospěch veřejnosti a životního prostředí. 
  

2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Zoologickou zahradu Liberec, 
příspěvková organizace, k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
vymezených v čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Toto Pověření dále stanoví rozsah, dobu a 
podmínky, za nichž bude Podnik tyto služby obecného hospodářského zájmu 
poskytovat (závazek veřejné služby), a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby 
za poskytování těchto služeb. 
 

3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno 
v souladu a za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a 
poskytnutí finančních prostředků Podniku v souladu a za podmínek stanovených tímto 
Pověřením je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem a nepodléhá 
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  
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II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
  

1. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím 
v poskytování následujících služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí 
SOHZ (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ):  
 

1.1. Provozování zoologické zahrady v souladu se zákonem č. 162/2003 Sb., o zoologických 
zahradách, ve znění pozdějších předpisů; Podnik za tím účelem zejména 
a) soustřeďuje v expozicích a chovatelských zařízeních vybrané druhy zvířat, zejména 

těch, kterým hrozí vyhubení, 
b) obohacuje jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky a 

udržuje vysokou úroveň chovu, ustájení a reprodukce živočichů s kvalitním 
programem veterinární péče a výživy a jejich předvádění návštěvníkům, 

c) vytváří vyvážené a esteticky účinné prostředí svého areálu jako celku i v jednotlivých 
expozicích, 

d) zabezpečuje výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a běžnou údržbu chovatelských, 
expozičních a dalších technických, hygienických a jiných zařízení určených provozem 
zoologické zahrady, péči o areál včetně lesoparku a služby návštěvníkům, 

e) předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí technických a 
protinákazových opatření;  

f) vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému 
druhu;  

g) provádí likvidaci odpadů vzniklých z provozu Podniku, 
h) účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo případně školení v 

ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, 
chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování 
biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště nebo v jejich přirozeném 
prostředí, nebo se účastní odborně zajištěného znovu vysazování druhů volně žijících 
živočichů do původních areálů výskytu /reintrodukce/,  

i) spolupracuje s národními a mezinárodními institucemi působícími v oblasti péče o 
životní prostředí a ochrany přírody; v případě potřeby spolupracuje i s dalšími 
zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje, 

j) prodává, kupuje, směňuje, dává a přijímá do deponace zvířata k uskutečnění svých 
chovatelských a expozičních programů a plánů s jinými subjekty v tuzemsku i 
zahraničí; přijímá dary zvířat; dále je oprávněna darovat zvířata v souladu se zákonem 
č.162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad v platném znění; tyto 
úkony provádí buď přímo nebo za účasti zprostředkovatelských organizací; obdobně 
získává a vydává rostliny, chovatelská zařízení a prostředky, léky, pomůcky, stroje a 
další předměty a materiály k zajištění svého provozu; prodává a vyměňuje rostliny 
včetně pomůcek k jejich pěstování, prodává, vyměňuje a kupuje krmiva a může 
provádět vlastní výrobu krmiv a vlastní zemědělskou výrobu. 
 

1.2. Provozování městského střediska ekologické výchovy; Podnik za tím účelem zejména 
a) poskytuje služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, 
b) podporuje výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o 

vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech;  
c) spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti 

ekologické výchovy nebo organizuje součinnost při ekologické výchově obyvatelstva;  
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d) zajišťuje metodickou a informační podporu při začleňování environmentální výchovy 
do školních vzdělávacích programů, provádí koordinaci sítě škol v Libereckém kraji se 
zájmem o ekologickou výchovu, 

e) v případě potřeby spolupracuje i s dalšími zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje;  
f) organizuje v oboru své činnosti odborná setkání, semináře, sympozia, přednášky, 

výměnné burzy, výstavy, exkurze, tvořivé dílny a podobné akce, zajišťuje výrobu 
informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů. 
 

1.3. Provozování Centra pro zvířata v nouzi, zahrnující útulek pro nalezená a opuštěná 
zvířata, stanici pro handicapované živočichy fauny ČR a ekologickou vzdělávací 
stanici; Podnik za tím účelem zejména 
a) provádí veterinární asanační činnosti dle § 39 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Liberec, 
b) zajišťuje pro SML výkon činností orgánu příslušného k přijetí nalezených zvířat dle 

§1058 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
c) provádí opatření k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat dle zákona č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
d) řídí, koordinuje a zajišťuje pro SML činnosti v rámci výkonu samostatné působnosti 

obce v rozsahu veřejného pořádku a ochrany zdraví v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; v případě volné kapacity Centra zajištuje 
a vykonává tuto činnost též pro jiné obce a města, 

e) plní úkoly záchranné stanice a zajišťuje přechodné ustájení a péči o volně žijící 
handicapované živočichy,  

f) provozuje pro SML útulek. 
 

1.4. Provozování kulturního a kulturn ě-společenského centra; Podnik pořádá kulturní 
produkce, zábavy, výstavy, veletrhy, přehlídky a jiné obdobné akce pro veřejnost. 
 

1.5. Provozování vydavatelské a nakladatelské činnosti v oblasti své působnosti.  
 

2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle tohoto Pověření na dobu od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2017. 
 

3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření na území Libereckého kraje. 
 

4. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně 
poskytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková 
činnost“ ). 
 

5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 
hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 
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III. VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 

 
1. V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Podniku svěřen k hospodaření 
majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve 
znění pozdějších dodatků.  

 
 
 

IV. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů na 
dokrytí nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné služby 
dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platba se stanoví jako celková výše prostředků 
z veřejných rozpočtů, kterou Podnik potřebuje na financování plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření vedle prostředků, které získá vlastní činností.  
 

2. Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů je dána výší disponibilních 
prostředků veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a nepřesáhne maximální výši 
vyrovnávací platby stanovené postupem dle čl. IV odst. 3 až 5 tohoto Pověření. Finanční 
prostředky poskytnuté z rozpočtu SML formou příspěvku ve smyslu ust. § 28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí vyrovnávací platby ve smyslu tohoto Pověření.  

 
3. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout 

částku nezbytnou ke krytí čistých nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku 
veřejné služby dle tohoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a 
výnosy, které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Přitom náklady zahrnují veškeré přímé náklady 
vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů 
společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu 
čl. II odst. 4 tohoto Pověření a výnosy zahrnují veškeré výnosy z vlastní činnosti 
pověřovaného Podniku (tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované jiným 
subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti, vyjma výnosů 
z veřejných rozpočtů) Za tím účelem je Podnik povinen mít vnitřní metodiku pro 
rozúčtování nákladů společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem. Bližší pravidla 
pro stanovení vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro stanovení, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 
tohoto Pověření. 

 
4. Vyrovnávací platba na pokrytí nákladů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné 

služby dle čl. II tohoto Pověření se stanoví vždy ročně, a to v částce předpokládané pro 
příslušný kalendářní rok, přičemž podléhá případným úpravám na základě vyúčtování 
skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné služby dle 
tohoto Pověření. Při stanovení roční vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřeného 
účetního období přechozích let (výkaz zisku a ztráty), doplněných o předpokládané 
náklady a výnosy na realizaci závazku veřejné služby pro příslušné rozpočtové období.  
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5. Vyrovnávací platba pro dobu pověření dle čl. II odst. 2 je stanovena v předpokládané výši 

91.117.000 Kč a může být případně upravena jednak s ohledem na stanovení a 
vyúčtování ročních vyrovnávacích plateb dle předchozího odst. 4 a dále na základě 
vyúčtování skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu dle tohoto Pověření. 

 
 
 

V. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
 

1. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku 
veřejné služby dle čl. II Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti dle tohoto Pověření, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II odst. 1 Pověření. 

 
2. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti 

spojené s poskytováním služeb dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost, a to 
v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních 
prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za jejich správné 
vyúčtování. Podnik ve svém účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů 
prokazatelně vzniklých v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti dle tohoto Pověření 
a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových 
činností. Podnik je dále povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy ze soukromých 
zdrojů (např. soukromé dary a příspěvky) a výnosy z veřejných rozpočtů. 

 
3. Podnik je povinen po celou dobu trvání pověření provádět roční vyúčtování vyrovnávací 

platby, tj. vždy za období 1.1. – 31.12. příslušného kalendářního roku, a toto vyúčtování 
předložit SML nejpozději do 30.4. následujícího roku. Podnik je ve vyúčtování povinen 
prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé při plnění  závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti 
s poskytováním hlavní činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, 
od kraje, z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

4. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a vyhodnocení 
hospodaření Podniku a vyúčtování vyrovnávací platby (dále jen „kontrola“), a to jednou 
ročně a na konci doby pověření. Výsledky kontroly budou použity pro ověření 
oprávněnosti výše poskytnuté vyrovnávací platby a pro stanovení vyrovnávací platby na 
následující kalendářní rok.  
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5. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou podle 
čl. IV odst. 3 až 5 Pověření, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. následujícího roku. 

 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 
 
 
V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 
      
 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 statutární město Liberec    Zoologická zahrada Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města                  MVDr. David Nejedlo 
          ředitel 
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Příloha č. 1 

 
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako maximální částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření, 
kterou může Podnik obdržet z veřejných rozpočtů. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi 
náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
(hlavní činnosti) dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby (VP): 

 

VP = ÚVN – VHČ 

VP maximální výše vyrovnávací platby (max. částka, kterou může Podnik obdržet 
z veřejných zdrojů na financování nákladů hlavní činnosti), tj. účty 671 a 672 a výnosy 
účtu 648 z veřejných rozpočtů 

ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti, tj. účtové skupiny 50-59 
VHČ vlastní výnosy z hlavní činnosti tj. účtové skupiny 60 - 66 (mimo výnosy účtu 648 

z veřejných zdrojů) 
 

přitom 

 

ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR + O 

PM  přímý materiál činnosti hlavní činnosti   
ON osobní náklady činnosti hlavní činnosti   
OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
PR  provozní režie hlavní činnosti   
SR správní režie hlavní činnosti   
 O náklady na odpisy majetku 

    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 
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Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně k dané 
činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející k dané činnosti. 
Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 

Režijní náklady:      

Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Podnik je povinen mít vnitřní 
metodiku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým 
činnostem (konzistentnost účetních metod).  

 

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o vlastní výnosy z hlavní činnosti, tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované 
jiným subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti (např. dary a 
příspěvky ze soukromých zdrojů), vyjma výnosů z veřejných rozpočtů.  

 
2. Výnosy 
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše skutečných výnosů 
Podniku z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 1 
Pověření dosažených v přechozím roce při současném zohlednění odhadu výnosů pro 
následující rok. Do odhadu výnosů lze vít v úvahu veškeré očekáváné výnosy z vlastní 
činnosti. Skutečné výnosy Podniku ze služeb obecného hospodářského zájmu  budou 
vyúčtovány vždy k 31.12. příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou 
s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše 
skutečných nákladů Podniku vynaložených na poskytování služby v předchozím roce a 
odhadu nákladů na následující rok. Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro 
rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem. Do odhadu 
nákladů pro následující rok lze vzít v úvahu zejména inflaci prognózovanou pro následující 
rok, možný růst spotřebitelských cen zboží či služeb, předpoklad růstu mzdových nákladů, 
případné další nutné náklady očekávané v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
v následujícím roce.  Skutečné náklady organizace  budou vyúčtovány vždy k 31.12. 
příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou s pověřovatelem plně 
vypořádány. 
 
4. Vyúčtování vyrovnávací platby 
4.1. Po skončení účetního období příslušného kalendářního roku předloží Podnik SML 
vyúčtování obdržené vyrovnávací platby, a to nejpozději do 30. 4. roku následujícího. 
Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a detailní sledování použití poskytnuté 
vyrovnávací platby.  Za tím účelem je Podnik povinen vést důsledně oddělené účetnictví pro 
činnosti v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní činnost) a ostatní činnosti vykonávané 
Podnikem (tj. doplňková činnost) a prokazatelně evidovat náklady a výnosy vzniklé 
v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v Pověření 
a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných činností (doplňková činnost). Na tyto 
doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu poskytnout, resp. Podnik nesmí obdrženou 
vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů souvisejících s doplňkovou činností. 
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4.2. SML provede každoročně kontrolu a vyhodnocení vyúčtování obdržené vyrovnávací 
platby, kdy ověří oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby. V případě, že podnik 
obdrží nadměrnou vyrovnávací platbu (tj. částku vyšší, než je rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby), je povinen tuto 
nadměrnou část vyrovnávací platby vrátit zpět do rozpočtu SML v souladu s Pověřením. 
Současně SML stanoví opatření pro zamezení případné nadměrné vyrovnávací platby při 
výpočtu vyrovnávací platby pro následující rok.  
 
4.3. Pro stanovení výše vyrovnávací platby a při její následné kontrole budou uznány pouze 
náklady související s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených 
v Pověření. 
 

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
Výše vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu 2016: 

 
náklady 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
náklady 2016 
(Kč) 

výnosy služby 
2015 (Kč) 

předpokládané 
výnosy služby 
2016 (Kč) 

vyrovnávací 
platba 
2016(Kč) 

87.248.465,08 84.115.000 37.226.706,47 38.530.000 45.585.000 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 
 
a 
 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ 460 06 
IČ: 65100654 
zastoupená: Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou 
jako pověřený podnik 
(dále jen „Podnik“) 

 
 
 
 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec založenou za účelem 
poskytování služeb sociální a zdravotní péče. 
  

2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvková organizace, k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu vymezených v čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Toto Pověření dále stanoví rozsah, 
dobu a podmínky, za nichž bude Podnik tyto služby obecného hospodářského zájmu 
poskytovat (závazek veřejné služby), a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby 
za poskytování těchto služeb. 
 

3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno 
v souladu a za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a 
poskytnutí finančních prostředků Podniku v souladu a za podmínek stanovených tímto 
Pověřením je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem a nepodléhá 
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  

 
 
 
 

Příloha usnesení č. 541/2016



Příloha č. 1 

2 

 

II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
  

1. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím 
v poskytování následujících služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí 
SOHZ (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ):  
 
Poskytování zdravotní péče v oborech fyzioterapeut a všeobecná sestra – domácí 
zdravotní péče; Podnik za tím účelem: 
a) poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči, 
b) organizuje a zajišťuje pobyty klientů (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty), 
c) poskytuje služby léčebného a rehabilitačního charakteru. 

 
 

2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle tohoto Pověření na dobu od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2017. 
 

3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření na území Libereckého kraje. 

 
4. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 

 
5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto 

Pověření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně 
poskytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková 
činnost“ ). Tím nejsou dotčena ustanovení čl. VI tohoto Pověření. 

 
6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 

 
 

I II. VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Podniku svěřen k hospodaření 
majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve 
znění pozdějších dodatků.  

 
IV. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 
 

1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů na 
dokrytí nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné služby 
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dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platba se stanoví jako celková výše prostředků 
z veřejných rozpočtů, kterou Podnik potřebuje na financování plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření vedle prostředků, které získá vlastní činností.  
 

2. Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů je dána výší disponibilních 
prostředků veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a nepřesáhne maximální výši 
vyrovnávací platby stanovené postupem dle čl. IV odst. 3 až 5 tohoto Pověření. Finanční 
prostředky poskytnuté z rozpočtu SML formou příspěvku ve smyslu ust. § 28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí vyrovnávací platby ve smyslu tohoto Pověření.  

 
3. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout 

částku nezbytnou ke krytí čistých nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku 
veřejné služby dle tohoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a 
výnosy, které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Přitom náklady zahrnují veškeré přímé náklady 
vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů 
společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu 
čl. II odst. 4 tohoto Pověření a výnosy zahrnují veškeré výnosy z vlastní činnosti 
pověřovaného Podniku (tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované jiným 
subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti, vyjma výnosů 
z veřejných rozpočtů) Za tím účelem je Podnik povinen mít vnitřní metodiku pro 
rozúčtování nákladů společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem. Bližší pravidla 
pro stanovení vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro stanovení, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 
tohoto Pověření. 

 
4. Vyrovnávací platba na pokrytí nákladů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné 

služby dle čl. II tohoto Pověření se stanoví vždy ročně, a to v částce předpokládané pro 
příslušný kalendářní rok, přičemž podléhá případným úpravám na základě vyúčtování 
skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné služby dle 
tohoto Pověření. Při stanovení roční vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřeného 
účetního období přechozích let (výkaz zisku a ztráty), doplněných o předpokládané 
náklady a výnosy na realizaci závazku veřejné služby pro příslušné rozpočtové období.  

 
5. Vyrovnávací platba pro rok dobu pověření dle čl. II odst. 2 tohoto Pověření je stanovena 

v předpokládané výši 600 000,- Kč a může být případně upravena jednak s ohledem na 
stanovení a vyúčtování ročních vyrovnávacích plateb dle předchozího odst. 4 a dále na 
základě vyúčtování skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu dle tohoto Pověření. 

 
 

V. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
 

1. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku 
veřejné služby dle čl. II Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti dle tohoto Pověření, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II odst. 1 Pověření. 
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2. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti 

spojené s poskytováním služeb dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost, a to 
v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních 
prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za jejich správné 
vyúčtování. Podnik ve svém účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů 
prokazatelně vzniklých v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti dle tohoto Pověření 
a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových 
činností. Podnik je dále povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy ze soukromých 
zdrojů (např. soukromé dary a příspěvky) a výnosy z veřejných rozpočtů. 

 
3. Podnik je povinen po celou dobu trvání pověření provádět roční vyúčtování vyrovnávací 

platby, tj. vždy za období 1.1. – 31.12. příslušného kalendářního roku, a toto vyúčtování 
předložit SML nejpozději do 30.4. následujícího roku. Podnik je ve vyúčtování povinen 
prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé při plnění  závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti 
s poskytováním hlavní činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, 
od kraje, z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

4. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a vyhodnocení 
hospodaření Podniku a vyúčtování vyrovnávací platby (dále jen „kontrola“), a to jednou 
ročně a na konci doby pověření. Výsledky kontroly budou použity pro ověření 
oprávněnosti výše poskytnuté vyrovnávací platby a pro stanovení vyrovnávací platby na 
následující kalendářní rok.  
 

5. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou podle 
čl. IV odst. 3 až 5 Pověření, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. následujícího roku. 

 
 

VI. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

1. Podnik byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb „pečovatelská 
služba“ (§40 ZSS), „odlehčovací služby“ (§44 ZSS) a „domovy pro seniory (§ 49 ZSS) 
jako služeb obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb 
v obecném hospodářském zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého 
kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1, který byl schválen 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne 16.6.2015 (dále jen „Pověření 
Libereckého kraje“). Statutární město Liberec tímto přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SML na financování nákladů sociálních 
služeb vymezených v Pověření Libereckého kraje jsou součástí vyrovnávací platby 
v rámci vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověření Libereckého kraje.  
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2. Ustanovením předchozího odstavce nejsou ve vztahu k SML dotčena příslušná 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, a povinnosti pro vedení účetnictví příspěvkových organizací dle obecně 
platných účetních předpisů, zejm. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro některé účetní jednotky. 

 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 
 
 
V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 
      
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 statutární město Liberec         Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 

Tibor Batthyány       příspěvková organizace 
primátor města               Mgr. Lenka Škodová, ředitelka 
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Příloha č. 1 

 
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako maximální částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření, 
kterou může Podnik obdržet z veřejných rozpočtů. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi 
náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
(hlavní činnosti) dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby (VP): 
 

VP = ÚVN – VHČ 

VP maximální výše vyrovnávací platby (max. částka, kterou může Podnik obdržet 
z veřejných zdrojů na financování nákladů hlavní činnosti), tj. účty 671 a 672 a výnosy 
účtu 648 z veřejných rozpočtů 

ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti, tj. účtové skupiny 50-59  
VHČ vlastní výnosy z hlavní činnosti tj. účtové skupiny 60 - 66 (mimo výnosy účtu 648 

z veřejných zdrojů) 
 
přitom 
 
ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR + O 

PM  přímý materiál činnosti hlavní činnosti   
ON osobní náklady činnosti hlavní činnosti   
OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
PR  provozní režie hlavní činnosti   
SR správní režie hlavní činnosti   
 O náklady na odpisy majetku 

    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 

Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně k dané 
činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející k dané činnosti. 
Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 

Režijní náklady:      

Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Podnik je povinen mít vnitřní 
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metodiku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým 
činnostem (konzistentnost účetních metod).  

 

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o vlastní výnosy z hlavní činnosti, tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované 
jiným subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti (např. dary a 
příspěvky ze soukromých zdrojů), vyjma výnosů z veřejných rozpočtů.  

 
2. Výnosy 
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše skutečných výnosů 
Podniku z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 1 
Pověření dosažených v přechozím roce při současném zohlednění odhadu výnosů pro 
následující rok. Do odhadu výnosů lze vít v úvahu veškeré očekáváné výnosy z vlastní 
činnosti. Skutečné výnosy Podniku ze služeb obecného hospodářského zájmu  budou 
vyúčtovány vždy k 31.12. příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou 
s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše 
skutečných nákladů Podniku vynaložených na poskytování služby v předchozím roce a 
odhadu nákladů na následující rok. Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro 
rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem. Do odhadu 
nákladů pro následující rok lze vzít v úvahu zejména inflaci prognózovanou pro následující 
rok, možný růst spotřebitelských cen zboží či služeb, předpoklad růstu mzdových nákladů, 
případné další nutné náklady očekávané v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
v následujícím roce.  Skutečné náklady organizace  budou vyúčtovány vždy k 31.12. 
příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou s pověřovatelem plně 
vypořádány. 
 
4. Vyúčtování vyrovnávací platby 
4.1. Po skončení účetního období příslušného kalendářního roku předloží Podnik SML 
vyúčtování obdržené vyrovnávací platby, a to nejpozději do 30. 4. roku následujícího. 
Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a detailní sledování použití poskytnuté 
vyrovnávací platby.  Za tím účelem je Podnik povinen vést důsledně oddělené účetnictví pro 
činnosti v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní činnost) a ostatní činnosti vykonávané 
Podnikem (tj. doplňková činnost) a prokazatelně evidovat náklady a výnosy vzniklé 
v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v Pověření 
a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných činností (doplňková činnost). Na tyto 
doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu poskytnout, resp. Podnik nesmí obdrženou 
vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů souvisejících s doplňkovou činností. 
 
4.2. SML provede každoročně kontrolu a vyhodnocení vyúčtování obdržené vyrovnávací 
platby, kdy ověří oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby. V případě, že podnik 
obdrží nadměrnou vyrovnávací platbu (tj. částku vyšší, než je rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby), je povinen tuto 
nadměrnou část vyrovnávací platby vrátit zpět do rozpočtu SML v souladu s Pověřením. 
Současně SML stanoví opatření pro zamezení případné nadměrné vyrovnávací platby při 
výpočtu vyrovnávací platby pro následující rok.  
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4.3. Pro stanovení výše vyrovnávací platby a při její následné kontrole budou uznány pouze 
náklady související s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených 
v Pověření. 
 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
Výše vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu 2016: 

 
náklady 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
náklady 2016 
(Kč) 

výnosy 
služby 
2015 (Kč) 

předpokládané 
výnosy služby 
2016 (Kč) 

vyrovnávací 
platba 
2016(Kč) 

3.532.087 3.550.000 3.229.550 3.250.000 300.000 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 
 
a 
 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ: 00828963 
zastoupená: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
jako pověřený podnik 
(dále jen „Podnik“) 

 
 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec založenou za účelem 
poskytování zdravotní a sociální péče a výchovy dětem sociálně či zdravotně 
handicapovaným, včetně ústavní výchovy, v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
  

2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec, příspěvková organizace, k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu vymezených v čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Toto Pověření dále stanoví rozsah, 
dobu a podmínky, za nichž bude Podnik tyto služby obecného hospodářského zájmu 
poskytovat (závazek veřejné služby), a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby 
za poskytování těchto služeb. 
 

3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno 
v souladu a za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a 
poskytnutí finančních prostředků Podniku v souladu a za podmínek stanovených tímto 
Pověřením je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem a nepodléhá 
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  
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II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
  

1. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím 
v poskytování následujících služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí 
SOHZ (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ):  
 

1.1. Poskytování komplexní a neoddělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně 
postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným 
způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, psychologické, 
speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, dle zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí; Podnik za tím účelem: 

a) poskytuje komplexní péči matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých 
podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské 
technice; 

b) provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku – „Paprsek“ 
v souladu s § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, s požadovanou kapacitou 28 lůžek; 

c) realizuje výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí na základě rozhodnutí soudu; 
d) poskytuje respitní péči hendikepovaným dětem na žádost jejich zákonných zástupců; 
e) poskytuje krátkodobou nebo dlouhodobou péči formou trvalého, týdenního či denního 

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

f) aktivně spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče; 

g) spolupracuje s Krajským úřadem Libereckého kraje při zajištění zprostředkování 
náhradní rodinné péče dětí svěřených do zařízení; 

h) umožňuje praktickou výuku školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením; 

i) vykonává ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města 
Liberec a nakládá s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném 
pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Podniku. 

1.2. Poskytování zdravotních služeb a péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů; Podnik za tím 
účelem zejména: 
a) poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku (pokud ze 

zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším, do 6 
let), které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, 
zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním 
prostředím nebo dětem zdravotně postiženým;  

b) poskytuje specializovanou péči o děti s očními vadami spojenými se strabismem, 
tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými refrakčními vadami ve věku 
od 0 do 18 let; 
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c) poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku od 0 do 
18 let; 

d) organizuje a zajišťuje pobyty dětí (ozdravné a rehabilitační pobyty) za účelem 
zkvalitnění hlavní činnosti; 

e) poskytuje služby léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty Podniku. 
 

1.3. poskytuje výchovnou péči o děti do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání dětské 
stravy s požadovanou kapacitou 35 dětí. 

 
2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle tohoto Pověření na dobu od 1. 1. 2016 do 

31. 8. 2016. 
 

3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření na území Libereckého kraje. 

 
4. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto 

Pověření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně 
poskytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková 
činnost“ ). 

 
5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 

 
 

I II. VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Podniku svěřen k hospodaření 
majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve 
znění pozdějších dodatků.  

 
 
 

IV. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů na 
dokrytí nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné služby 
dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platba se stanoví jako celková výše prostředků 
z veřejných rozpočtů, kterou Podnik potřebuje na financování plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření vedle prostředků, které získá vlastní činností.  
 

2. Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů je dána výší disponibilních 
prostředků veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a nepřesáhne maximální výši 
vyrovnávací platby stanovené postupem dle čl. IV odst. 3 a 4 tohoto Pověření. Finanční 
prostředky poskytnuté z rozpočtu SML formou příspěvku ve smyslu ust. § 28 zákona č. 
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250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí vyrovnávací platby ve smyslu tohoto Pověření.  

 
3. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout 

částku nezbytnou ke krytí čistých nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku 
veřejné služby dle tohoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a 
výnosy, které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Přitom náklady zahrnují veškeré přímé náklady 
vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů 
společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu 
čl. II odst. 4 tohoto Pověření a výnosy zahrnují veškeré výnosy z vlastní činnosti 
pověřovaného Podniku (tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované jiným 
subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti, vyjma výnosů 
z veřejných rozpočtů). Za tím účelem je Podnik povinen mít vnitřní metodiku pro 
rozúčtování nákladů společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem. Bližší pravidla 
pro stanovení vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro stanovení, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 
tohoto Pověření. 

 
4. Vyrovnávací platba na pokrytí nákladů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné 

služby dle čl. II tohoto Pověření je stanovena v předpokládané výši 20.378.070 Kč, 
přičemž podléhá případným úpravám na základě vyúčtování skutečných nákladů a 
výnosů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné služby dle tohoto Pověření. Při 
stanovení vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřeného účetního období přechozích 
let (výkaz zisku a ztráty), doplněných o předpokládané náklady a výnosy na realizaci 
závazku veřejné služby po dobu pověření.  

 
 
 

V. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
 

1. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku 
veřejné služby dle čl. II Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti dle tohoto Pověření, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II odst. 1 Pověření. 

 
2. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti 

spojené s poskytováním služeb dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost, a to 
v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních 
prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za jejich správné 
vyúčtování. Podnik ve svém účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů 
prokazatelně vzniklých v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti dle tohoto Pověření 
a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových 
činností. Podnik je dále povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy ze soukromých 
zdrojů (např. soukromé dary a příspěvky) a výnosy z veřejných rozpočtů. 
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3. Podnik je povinen provést vyúčtování obdržené vyrovnávací platby k 31.8.2016 a toto 

vyúčtování předložit SML nejpozději do 31.12.2016. Podnik je ve vyúčtování povinen 
prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé při plnění  závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti 
s poskytováním hlavní činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, 
od kraje, z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

4. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a vyhodnocení 
hospodaření Podniku a vyúčtování vyrovnávací platby (dále jen „kontrola) a ověří 
oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby.  
 

5. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou podle 
čl. IV odst. 3 a 4 Pověření, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
statutárního města Liberec nejpozději do 31.12.2016.  

 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 
 
 
V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 
      
 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány                 příspěvková organizace 
primátor města               Mgr. Anna Vereščáková 
                  ředitelka 
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Příloha č. 1 

 
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako maximální částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření, 
kterou může Podnik obdržet z veřejných rozpočtů. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi 
náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
(hlavní činnosti) dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby (VP): 
 

VP = ÚVN – VHČ 

VP maximální výše vyrovnávací platby (max. částka, kterou může Podnik obdržet 
z veřejných zdrojů na financování nákladů hlavní činnosti), tj. účty 671 a 672 a výnosy 
účtu 648 z veřejných rozpočtů 

ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti, tj. účtové skupiny 50-59 
VHČ vlastní výnosy z hlavní činnosti tj. účtové skupiny 60 - 66 (mimo výnosy účtu 648 

z veřejných zdrojů) 
 
přitom 
 
ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR + O 

PM  přímý materiál hlavní činnosti   
ON osobní náklady hlavní činnosti   
OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
PR  provozní režie hlavní činnosti   
SR správní režie hlavní činnosti   
  O náklady na odpisy majetku 

    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 

Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně k dané 
činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející k dané činnosti. 
Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 

Režijní náklady:      

Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Podnik je povinen mít vnitřní 
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metodiku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým 
činnostem (konzistentnost účetních metod).  

 

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o vlastní výnosy z hlavní činnosti, tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované 
jiným subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti (např. dary a 
příspěvky ze soukromých zdrojů), vyjma výnosů z veřejných rozpočtů.  

 
2. Výnosy 
Při stanovení výše vyrovnávací platby se vychází z výše skutečných výnosů Podniku 
z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 1 Pověření 
dosažených v přechozím roce při současném zohlednění odhadu výnosů pro dobu pověření. 
Do odhadu výnosů lze vít v úvahu veškeré očekáváné výnosy z vlastní činnosti. Skutečné 
výnosy Podniku ze služeb obecného hospodářského zájmu budou vyúčtovány k poslednímu 
dni doby pověření a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou s pověřovatelem plně 
vypořádány. 
  
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby se vychází z výše skutečných nákladů Podniku 
vynaložených na poskytování služby v předchozím roce a odhadu nákladů na dobu pověření. 
Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro rozúčtování nákladů společných závazku 
veřejné služby a doplňkovým činnostem. Do odhadu nákladů lze vzít v úvahu zejména inflaci 
prognózovanou pro příslušný rok, možný růst spotřebitelských cen zboží či služeb, 
předpoklad růstu mzdových nákladů, případné další nutné náklady očekávané v souvislosti 
s plněním závazku veřejné služby v průběhu doby pověření. Skutečné náklady Podniku  
budou vyúčtovány k poslednímu dni doby pověření a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě 
budou s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
4. Vyúčtování vyrovnávací platby 
4.1. Po skončení doby pověření předloží Podnik SML vyúčtování obdržené vyrovnávací 
platby, a to nejpozději do 31.12.2016. Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a 
detailní sledování použití poskytnuté vyrovnávací platby.  Za tím účelem je Podnik povinen 
vést důsledně oddělené účetnictví pro činnosti v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní 
činnost) a ostatní činnosti vykonávané Podnikem (tj. doplňková činnost) a prokazatelně 
evidovat náklady a výnosy vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu vymezených v Pověření a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných 
činností (doplňková činnost). Na tyto doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu 
poskytnout, resp. Podnik nesmí obdrženou vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů 
souvisejících s doplňkovou činností. 
 
4.2. SML provede kontrolu a vyhodnocení vyúčtování obdržené vyrovnávací platby, kdy 
ověří oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby. V případě, že podnik obdrží 
nadměrnou vyrovnávací platbu (tj. částku vyšší, než je rozdíl mezi náklady a výnosy, které 
Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby), je povinen tuto 
nadměrnou část vyrovnávací platby vrátit zpět do rozpočtu SML v souladu s Pověřením.  
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4.3. Pro stanovení výše vyrovnávací platby a při její následné kontrole budou uznány pouze 
náklady související s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených 
v Pověření. 
 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Výše vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu 2016: 

 
náklady 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
náklady 2016 
(Kč) 

výnosy 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
výnosy služby 
2016 (Kč) 

vyrovnávací 
platba 
2016(Kč) 

34.448.876,93 22.777.593 3.881.773,38 2.399.523 20.378.070 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
jako pověřovatel 
(dále jen „SML “) 
 
a 
 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec 1 – Staré Město, Palachova 504/7, PSČ 460 01 
IČ: 27336751 
zastoupená: Bc. Michaelem Dufkem, ředitelem 
jako pověřený podnik 
(dále jen „Podnik“) 

 
 
 
 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec založenou za účelem 
poskytování veřejně prospěšných služeb zaměřených na péči a sociální začleňování 
zranitelných skupin obyvatel města Liberec, zejm. seniorů, zdravotně znevýhodněných 
osob a příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců.  
  

2. Tímto Pověřením pověřuje statutární město Liberec Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec, příspěvková organizace, k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu vymezených v čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Toto Pověření dále stanoví rozsah, 
dobu a podmínky, za nichž bude Podnik tyto služby obecného hospodářského zájmu 
poskytovat (závazek veřejné služby), a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby 
za poskytování těchto služeb. 
 

3. Toto Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je vydáno 
v souladu a za podmínek stanovených Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, zveřejněným 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a 
poskytnutí finančních prostředků Podniku v souladu a za podmínek stanovených tímto 
Pověřením je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem a nepodléhá 
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  
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II. ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
  

1. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím 
v poskytování následujících služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí 
SOHZ (dále jen „závazek veřejné služby“ nebo „hlavní činnost“ ):  
 

1.1. Vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím a veřejnosti; 
Podnik za tím účelem: 
a) poskytuje prostory pro setkávání občanských iniciativ, neziskových organizací 

a veřejnosti, včetně použití vybavení, 
b) provádí koordinační, informační a vzdělávací činnost pro veřejnost, 
c) realizuje výstavní činnost pro veřejnost, 
d) provádí vydavatelskou a nakladatelskou činnost pro veřejnost. 

 
1.2. Provozování klubů seniorů; Podnik za tím účelem zejména: 

a) provádí koordinační činnost zaměřenou na podporu seniorů, zejména jejich 
volnočasových a zájmových aktivit, 

b) organizuje a zajišťuje klubovou a setkávací činnost seniorů, 
c) organizuje přednášky odborníků za účelem osvěty a celoživotního vzdělávání, 
d) poskytuje služby zaměřené na zachování důstojného života seniorů. 

 

1.3. Zajišťuje, organizuje a provádí klubovou a aktivizační činnost pro zdravotně 
znevýhodněné občany. 

 
1.4. Provádí koordinační, informační a vzdělávací činnost a zajišťuje a realizuje 

volnočasové aktivity zaměřené na předcházení sociálnímu vyloučení příslušníků etnik, 
národnostních menšin a cizinců. 

 
1.5. Zajišťuje a provádí dobrovolnickou činnost a komunitní aktivity zaměřené na zlepšení 

spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou, provádí komunitní 
vzdělávání a realizuje dobrovolnické programy v rámci místní komunity se zaměřením 
především na děti, seniory a zdravotně znevýhodněné. 

 
1.6. Poskytuje přepravní služby pro znevýhodněné občany. 

 
2. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle tohoto Pověření na dobu od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2017. 
 

3. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. II odst. 1 tohoto 
Pověření na území Libereckého kraje. 

 
4. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. II odst. 1 tohoto 

Pověření, nejsou předmětem závazku veřejné služby dle tohoto Pověření a nebude na ně 
poskytnuta vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková 
činnost“ ). 

 
5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu vymezené v odst. 1 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
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stanovených tímto Pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 

 
 

I II. VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. V souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Podniku svěřen k hospodaření 
majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve 
znění pozdějších dodatků.  

 
 
 

IV. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů na 
dokrytí nezbytných nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku veřejné služby 
dle tohoto Pověření. Vyrovnávací platba se stanoví jako celková výše prostředků 
z veřejných rozpočtů, kterou Podnik potřebuje na financování plnění závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření vedle prostředků, které získá vlastní činností.  
 

2. Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů je dána výší disponibilních 
prostředků veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a nepřesáhne maximální výši 
vyrovnávací platby stanovené postupem dle čl. IV odst. 3 až 5 tohoto Pověření. Finanční 
prostředky poskytnuté z rozpočtu SML formou příspěvku ve smyslu ust. § 28 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí vyrovnávací platby ve smyslu tohoto Pověření.  

 
3. Maximální výše vyrovnávací platby, kterou může Podnik obdržet, nesmí přesáhnout 

částku nezbytnou ke krytí čistých nákladů vynaložených Podnikem při plnění závazku 
veřejné služby dle tohoto Pověření. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi náklady a 
výnosy, které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti dle čl. II odst. 1 tohoto Pověření. Přitom náklady zahrnují veškeré přímé náklady 
vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů 
společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu 
čl. II odst. 4 tohoto Pověření a výnosy zahrnují veškeré výnosy z vlastní činnosti 
pověřovaného Podniku (tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované jiným 
subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti, vyjma výnosů 
z veřejných rozpočtů) Za tím účelem je Podnik povinen mít vnitřní metodiku pro 
rozúčtování nákladů společných hlavní činnosti a doplňkovým činnostem. Bližší pravidla 
pro stanovení vyrovnávací platby včetně popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro stanovení, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby jsou upraveny v příloze č. 1 
tohoto Pověření. 

 
4. Vyrovnávací platba na pokrytí nákladů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné 

služby dle čl. II tohoto Pověření se stanoví vždy ročně, a to v částce předpokládané pro 
příslušný kalendářní rok, přičemž podléhá případným úpravám na základě vyúčtování 
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skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při plnění závazku veřejné služby dle 
tohoto Pověření. Při stanovení roční vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřeného 
účetního období přechozích let (výkaz zisku a ztráty), doplněných o předpokládané 
náklady a výnosy na realizaci závazku veřejné služby pro příslušné rozpočtové období.  

 
5. Vyrovnávací platba pro dobu pověření dle čl. II odst. 2 tohoto Pověření je stanovena 

v předpokládané výši 10.224.000 Kč a může být případně upravena jednak s ohledem na 
stanovení a vyúčtování ročních vyrovnávacích plateb dle předchozího odst. 4 a dále na 
základě vyúčtování skutečných nákladů a výnosů Podniku vzniklých při poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu dle tohoto Pověření. 

 
 
 

V. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
 

1. Finanční prostředky poskytnuté Podniku jako vyrovnávací platba na plnění závazku 
veřejné služby dle čl. II Pověření smí být použity pouze a výhradně na úhradu nákladů 
hlavní činnosti dle tohoto Pověření, tj. na náklady vzniklé při poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II odst. 1 Pověření. 

 
2. Pověřený Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost, tj. činnosti 

spojené s poskytováním služeb dle čl. II odst. 1 Pověření, a pro doplňkovou činnost, a to 
v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené sledování použití finančních 
prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba v účetnictví a za jejich správné 
vyúčtování. Podnik ve svém účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů 
prokazatelně vzniklých v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti dle tohoto Pověření 
a dále evidování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových 
činností. Podnik je dále povinen vést ve svém účetnictví odděleně výnosy ze soukromých 
zdrojů (např. soukromé dary a příspěvky) a výnosy z veřejných rozpočtů. 

 
3. Podnik je povinen po celou dobu trvání pověření provádět roční vyúčtování vyrovnávací 

platby, tj. vždy za období 1.1. – 31.12. příslušného kalendářního roku, a toto vyúčtování 
předložit SML nejpozději do 30.4. následujícího roku. Podnik je ve vyúčtování povinen 
prokázat zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé při plnění  závazku veřejné 
služby dle tohoto Pověření a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé 
v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti 
s poskytováním hlavní činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, 
od kraje, z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

4. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a vyhodnocení 
hospodaření Podniku a vyúčtování vyrovnávací platby (dále jen „kontrola“), a to jednou 
ročně a na konci doby pověření. Výsledky kontroly budou použity pro ověření 
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oprávněnosti výše poskytnuté vyrovnávací platby a pro stanovení vyrovnávací platby na 
následující kalendářní rok.  
 

5. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou podle 
čl. IV odst. 3 až 5 Pověření, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. následujícího roku. 

 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec č. …/… ze 
dne …2016. 
 
 
V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 
      
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 statutární město Liberec   Komunitní středisko KONTAKT Liberec, 

Tibor Batthyány       příspěvková organizace 
primátor města               Bc. Michael Dufek, ředitel 
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Příloha č. 1 

 
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 
 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby.  
 
 
1. Vyrovnávací platba 
Vyrovnávací platba se stanoví jako maximální částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření, 
kterou může Podnik obdržet z veřejných rozpočtů. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl mezi 
náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
(hlavní činnosti) dle čl. II odst. 1 Pověření. 
 
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby (VP): 

 

VP = ÚVN – VHČ 

VP maximální výše vyrovnávací platby (max. částka, kterou může Podnik obdržet 
z veřejných zdrojů na financování nákladů hlavní činnosti), tj. účty 671 a 672 a výnosy 
účtu 648 z veřejných rozpočtů 

ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti, tj. účtové skupiny 50-59  
VHČ vlastní výnosy z hlavní činnosti tj. účtové skupiny 60 - 66 (mimo výnosy účtu 648 

z veřejných zdrojů) 
 

přitom 

 

ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR + O 

PM  přímý materiál činnosti hlavní činnosti   
ON osobní náklady činnosti hlavní činnosti   
OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
PR  provozní režie hlavní činnosti   
SR správní režie hlavní činnosti   
 O náklady na odpisy majetku 

    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 

Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně k dané 
činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející k dané činnosti. 
Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 

Režijní náklady:      
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Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Podnik je povinen mít vnitřní 
metodiku pro rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým 
činnostem (konzistentnost účetních metod).  

 

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o vlastní výnosy z hlavní činnosti, tj. úhrady za poskytování hlavní činnosti účtované 
jiným subjektům a další výnosy spojené s poskytováním hlavní činnosti (např. dary a 
příspěvky ze soukromých zdrojů), vyjma výnosů z veřejných rozpočtů.  

 
2. Výnosy 
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše skutečných výnosů 
Podniku z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 1 
Pověření dosažených v přechozím roce při současném zohlednění odhadu výnosů pro 
následující rok. Do odhadu výnosů lze vít v úvahu veškeré očekáváné výnosy z vlastní 
činnosti. Skutečné výnosy Podniku ze služeb obecného hospodářského zájmu  budou 
vyúčtovány vždy k 31.12. příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou 
s pověřovatelem plně vypořádány. 
 
3. Náklady  
Při stanovení výše vyrovnávací platby na následující rok se vychází z výše 
skutečných nákladů Podniku vynaložených na poskytování služby v předchozím roce a 
odhadu nákladů na následující rok. Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro 
rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem. Do odhadu 
nákladů pro následující rok lze vzít v úvahu zejména inflaci prognózovanou pro následující 
rok, možný růst spotřebitelských cen zboží či služeb, předpoklad růstu mzdových nákladů, 
případné další nutné náklady očekávané v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
v následujícím roce.  Skutečné náklady organizace  budou vyúčtovány vždy k 31.12. 
příslušného roku a vzniklé rozdíly ve vyrovnávací platbě budou s pověřovatelem plně 
vypořádány. 
 
4. Vyúčtování vyrovnávací platby 
4.1. Po skončení účetního období příslušného kalendářního roku předloží Podnik SML 
vyúčtování obdržené vyrovnávací platby, a to nejpozději do 30. 4. roku následujícího. 
Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a detailní sledování použití poskytnuté 
vyrovnávací platby.  Za tím účelem je Podnik povinen vést důsledně oddělené účetnictví pro 
činnosti v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní činnost) a ostatní činnosti vykonávané 
Podnikem (tj. doplňková činnost) a prokazatelně evidovat náklady a výnosy vzniklé 
v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v Pověření 
a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných činností (doplňková činnost). Na tyto 
doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu poskytnout, resp. Podnik nesmí obdrženou 
vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů souvisejících s doplňkovou činností. 
 
4.2. SML provede každoročně kontrolu a vyhodnocení vyúčtování obdržené vyrovnávací 
platby, kdy ověří oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby. V případě, že podnik 
obdrží nadměrnou vyrovnávací platbu (tj. částku vyšší, než je rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby), je povinen tuto 
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nadměrnou část vyrovnávací platby vrátit zpět do rozpočtu SML v souladu s Pověřením. 
Současně SML stanoví opatření pro zamezení případné nadměrné vyrovnávací platby při 
výpočtu vyrovnávací platby pro následující rok.  
 
4.3. Pro stanovení výše vyrovnávací platby a při její následné kontrole budou uznány pouze 
náklady související s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených 
v Pověření. 
 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
Výše vyrovnávací platby na služby obecného hospodářského zájmu 2016: 

 
náklady 
služby 2015 
(Kč) 

předpokládané 
náklady 2016 
(Kč) 

výnosy 
služby 
2015 (Kč) 

předpokládané 
výnosy služby 
2016 (Kč) 

vyrovnávací 
platba 
2016(Kč) 

5.942.213,42 5.503.000 1.052.206 391.000 5.112.000 
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P r o t o k o l   č. 2/2016 

 

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: Bc. Jana Haidlová, DiS., referent odboru kontroly a interního auditu 

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

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Komunitní práce Liberec, o. p. s., náměstí Dr. E. Beneše 1, pracoviště Jablonecká 41, Liberec 1, 
ředitelka Bc. Klára Tekelyová, DiS. 

 

 

I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena na pracovišti o. p. s. Jablonecká 41, Liberec dne 4.2.2016 
v 9.00 hodin předáním Pověření č. 2/2016 k provedení kontroly čerpání poskytnuté neinvestiční 
dotace společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., náměstí Dr. E. Beneše l, se zaměřením na 
účelnost využití dotace, kontrola dodržování smlouvy uzavřené na roky 2014 a 2015 ředitelce 
společnosti. Tentýž den byla na místě ukončena.  

Přítomni: Bc. Klára Tekelyová, DiS., Bc. Jana Haidlová, DiS., Jaroslava Pešková, Ing. Marie 
Vozobulová.  

Kontrola pokračovala na odboru kontroly a interního auditu Statutárního města Liberec. 

 

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 společnosti Pověření ke kontrole č. 2/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 
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IV. Předmět kontroly 

Kontrola čerpání poskytnuté neinvestiční dotace společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., 
náměstí Dr. E. Beneše 1, se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování 
smlouvy uzavřené na roky 2014 a 2015. 

 

 

V. Kontrolované období 

Roky 2014 a 2015. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 14.3.2016. Ředitelka společnosti zaslala mailem do-
pis vyúčtování provozní dotace za rok 2014 a leden 2015, včetně výsledovky za rok 2014 a za 
měsíc leden 2015, který byl adresován dne 30.4.2015 odboru ekologie a veřejného prostoru. 

 

 

VII. Kontrolní zjišt ění 

Při výkonu kontroly bylo postupováno v souladu s ustanovením ZFK a v souladu se schvále-
ným plánem kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu. Byla provedena kontrola 
poskytnuté neinvestiční dotace, zaměřená na kontrolu dodržování uzavřené smlouvy na roky 
2014 a 2015. Ke kontrole byly na odbor kontroly a interního auditu v den zahájení kontroly 
doručeny originály účetních dokladů za rok 2014 (pokladní doklady, přijaté faktury, interní 
doklady, výpisy z banky), včetně podrobné výsledovky na KJ 1 Magistrát města Liberec, které 
se vztahovaly k čerpání poskytnuté dotace.  

Originály účetních dokladů za rok 2015 byly příjemcem dotace předloženy kontrolnímu orgánu 
dne 25.2.2016. Výsledovky za měsíc leden a únor – prosinec 2015 byly zaslány ředitelkou spo-
lečnosti mailem dne 29.2.2016. 

 

 

Rok 2014 

Smlouva o poskytnutí dotace č.j. CJ MML 004272/14 č. smlouvy neuvedeno 

Předmětem smlouvy uzavřené dne 14.1.2014 bylo poskytnutí dotace ve výši Kč 4.400.000,- 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 290/2013 ze dne 12.12.2013. Dotace 
byla účelově vázána na úhradu nákladů spojených s činností příjemce – zajišťování veřejně 
prospěšných prací a výkonu veřejné služby na území města Liberec v období od 1.1.2014 
do 31.12.2014. Příjemce byl oprávněn čerpat finanční prostředky dle předmětu smlouvy 
od 1.1.2014 do 31.1.2015 a nejpozději do 30.4.2015 předložit poskytovateli vyúčtování a vy-
hodnocení splnění účelu poskytnuté dotace a její využití, které mělo obsahovat krátkou zprávu 
o vyhodnocení a využití dotace a účetní výsledovku, tj. seznam dokladů, které dokládají mini-
málně výši poskytnuté dotace. Kontrola jednotlivých dokladů bude prováděna 1x ročně formou 
namátkové kontroly s vyhotovením jednoduchého zápisu. Nevyčerpané prostředky se zavazuje 
příjemce vrátit zpět na účet statutárního města Liberec do 30.4.2015. 
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Dodatek č. 1 CJ MML 094368/14 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. DS 201400011 

Předmětem dodatku č. 1 ze dne 2.7.2014 bylo poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů 
spojených s činností příjemce ve výši Kč 100.000,- v souladu s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec č. 98/2014 ze dne 24.4.2014. Celkem byla příjemci poskytnuta v roce 2014 dotace ve 
výši Kč 4.500.000,-. 

 

Při zahájení kontroly bylo ověřeno, zda příjemce dotace předložil vyúčtování a vyhodnocení 
poskytnuté dotace věcně příslušnému odboru Magistrátu města Liberec (dále jen „MML“) – od 
1.2.2015 nově vzniklý odbor ekologie a veřejného prostoru. Pracovníkem uvedeného odboru 
nebylo vyúčtování dohledáno.  

Ředitelkou společnosti v den zahájení kontroly bylo sděleno, že vyúčtování za rok 2014 bylo 
předáno odboru ekologie a veřejného prostoru MML v souladu s uzavřenou smlouvou. Doklad 
o předání neexistuje, potvrzení se zatím nikdy nevydávalo, přes podatelnu nebylo vyúčtování 
předáno. 

Ředitelka společnosti dne 14.3.2016 zaslala mailem na odbor kontroly doplňující skutečnosti  
ke kontrole. Jednalo se o dopis ze dne 30.4.2015, jehož obsahem bylo předání vyúčtování pro-
vozní dotace za rok 2014 a leden 2015, adresovaný odboru ekologie a veřejného prostoru. 

Příjemce ani poskytovatel nedoložil záznam o provedení namátkové kontroly 1x v průběhu 
roku 2014, jak je požadováno v uzavřené smlouvě o dotaci. Příslušný odbor kontrolu neprovedl 
(odbor ekologie a veřejného prostoru). 

 

 

Vyúčtování dotace za rok 2014 bylo ke kontrole předloženo formou Podrobné výsledovky 
na KJ (zakázka) 1 Magistrát města Liberec (dále jen „výsledovka“), která obsahovala seznam 
veškerých dokladů vztahujících se k vyúčtování dotace ve výši Kč 4.500.000,-. 

Součástí předložené výsledovky byly originály veškerých účetních dokladů společnosti za rok 
2014 – pokladní doklady, faktury přijaté, faktury vydané, interní doklady, výpisy z bankovního 
účtu společnosti. 

Čerpání dotace bylo vedeno v účetnictví odděleně, tak jak požaduje smlouva. Dodavatelské 
faktury, interní doklady byly označeny KJ1. VPD vztahující se k dotaci nebyly označeny.  

 

Předložené vyúčtování poskytnuté dotace obsahovalo: 

1) Výdajové pokladní doklady (dále jen „VPD“), včetně prvotních dokladů prokazujících 
platbu v hotovosti za nákup kancelářských potřeb, benzínu, strun a oleje do sekaček, křovino-
řezu, telefonního přístroje, vysavače, náhradních dílů ke služebnímu vozu, pracovního nářadí, 
pohonných hmot do služebního vozu, kuponů MHD, občerstvení, ochranných nápojů, výdaje 
za potisk pracovních oděvů, drobné opravy služebního vozu a pracovních předmětů, školení 
řidičů, poštovné, správní poplatky, poskytnuté dary. 

2) Faktury dodavatelské, v případě bezhotovostní platby, ke kterým byly doloženy příslušné 
výpisy z bankovního účtu společnosti. Jednalo se např. o nákup: tonerů, kancelářských potřeb, 
pytlů na odpad, pracovních oděvů, počítačů, skříní, skartovačky, pneumatik, reklamních před-
mětů, výdaje za opravy služebního vozu, platby telefonních poplatků, zpracování výroční 
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zprávy, platby za účetní práce, zapůjčení náhradního vozidla, servis PC, praní prádla, likvidaci 
odpadů, provize za nákup stravenek, výdaje za preventivní péči. 

3) Interní doklady, na kterých byly vykázané např. náhrady pohonných hmot za soukromé jízdy 
služebním vozem, mzdy, zákonné zdravotní a sociální pojištění, přeúčtování nákladů na provoz 
služebního vozu na středisko 3 Doplňková činnost. 

4) Bankovní poplatky, které byly vyčísleny na základě předložených bankovních výpisů 
za transakce provedené na běžném účtu společnosti. Jednalo se např. o poplatky za vedení účtu, 
platby kartou, položky.  

Příjemce dotace účtoval o nákladech a výdajích příštího období. 

Součástí předložené výsledovky byly náklady na školení. Jednalo se o 2 faktury za školení, 
každá ve výši Kč 121.000,-. Provedenou kontrolou faktury vystavené dne 15.6.2014, uhrazené 
dne 9.7.2014 bylo zjištěno, že školení zaměstnanců probíhalo v období od 8.9.2014 
do 30.10.2014, tj. celkem 10 dnů. Školení se zúčastnilo každý den 7 zaměstnanců. Náklady tak 
činily K č 1.729,- na osobu a den. 

Kontrolou faktury vystavené dne 17.11.2014, uhrazené dne 18.11.2014  bylo zjištěno, že ško-
lení zaměstnanců probíhalo v období od 10.11.2014 do 15.12.2014, tj. celkem 11 dní. Školení 
se zúčastnilo v průměru 6,2 zaměstnanců. Náklady tak činily K č 1.774,- na osobu a den. V obou 
případech se jednalo o cenu obvyklou. 

V roce 2014 společnost vykazovala nákup reklamních předmětů ve výši Kč 126.148.35,-. Ře-
ditelkou organizace bylo sděleno, že veškeré předměty byly postupně rozdány a v současné 
době není důvod pro vedení skladové evidence.  

 

Rok 2015 

Smlouva o poskytnutí dotace. čj. CJ MML 001601/15 č. smlouvy DS 201401779 

Předmětem smlouvy uzavřené dne 7.1.2015 bylo poskytnutí dotace ve výši Kč 365.200,- v sou-
ladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 286/2014 ze dne 18.12.2014. Dotace byla 
účelově vázána na úhradu nákladů spojených s činností příjemce – zajišťování veřejně prospěš-
ných prací a výkonu veřejné služby na území města Liberec v období od 1.1.2015 do 31.1.2015. 
Příjemce byl oprávněn čerpat finanční prostředky dle předmětu smlouvy nejdéle do 28.2.2015 
a nejpozději do 30.4.2015 předložit poskytovateli vyúčtování a vyhodnocení splnění účelu po-
skytnuté dotace a její využití spolu s krátkou zprávou o vyhodnocení a využití dotace a účetní 
výsledovku, tj. seznam dokladů, které dokládají minimálně výši poskytnuté dotace. Kontrola 
jednotlivých dokladů bude prováděna 1x ročně formou namátkové kontroly s vyhotovením jed-
noduchého zápisu. Nevyčerpané prostředky se zavazuje příjemce vrátit zpět na účet statutár-
ního města Liberec nejpozději do 30.4.2015. 

Vyúčtování za měsíc leden 2015 nebylo předáno poskytovateli a nebylo nic vráceno poskyto-
vateli, nebyl důvod. 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, smlouva č. 09/15/0002 

Předmětem smlouvy uzavřené dne 8.4.2015 bylo poskytnutí dotace ve výši Kč 4.034.800,- 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 67/15 ze dne 26.3.2015. Dotace byla 
účelově vázána na úhradu provozních nákladů vynaložených příjemcem v souvislosti s posky-
továním služeb obecného hospodářského zájmu, a to v rozsahu výkonu obecně prospěšných 
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služeb v roce 2015 na území města Liberec. Příjemce byl oprávněn čerpat dotaci nejpozději do 
31.1.2016 a do 30.4.2016 předložit poskytovateli vyúčtování, včetně zprávy o vyhodnocení spl-
nění účelu, účetní výsledovku, tj. seznam dokladů, které se vztahují ke službám, na něž byla 
dotace poskytnuta a použita. K vyúčtování předloží příjemce kopie faktur nebo doklady faktury 
nahrazující, doklady o jejich úhradě. U bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů, 
u hotovostních plateb kopie VPD. Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit nejpoz-
ději do 30.4.2016 na účet poskytovatele. Do doby kontroly nevznikla příjemci povinnost předat 
poskytovateli vyúčtování dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy. 

 

Ředitelka společnosti zaslala dne 29.2.2016 výsledovky za leden 2015 a únor – prosinec 2015. 
Výsledovka je pouze předběžná, kdy ještě může dojít k drobným úpravám. Ke kontrole byly 
předány účetní doklady tak, jako za rok 2014, tj. veškeré VPD, včetně prvotních dokladů pro-
kazujících platbu v hotovosti, dodavatelské faktury, ke kterým byly doloženy příslušné výpisy 
z bankovního účtu, interní doklady, bankovní poplatky.  

Příjemce dotace účtoval o nákladech a výdajích příštího období.  

Namátkově byla provedena kontrola jednotlivých dokladů, vztahujících se k poskytnuté dotaci. 
Nebylo zjištěno neoprávněné čerpání nákladů. 

 

Zjištění: 

Poskytovatel nedoložil vyúčtování dotace poskytnuté na základě uzavřené smlouvy na rok 
2014, ani vyúčtování dotace poskytnuté na měsíc leden 2015. Příjemce předložil dopis adreso-
vaný dne 30.4.2015 odboru ekologie a veřejného prostoru – vyúčtování provozní dotace za rok 
2014 a leden 2015, společně s výsledovkou MML –přehled dokladů k čerpání dotace 2014 a 
čerpání dotace leden 2015. 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že příjemce dotace hradil za roky 2014 a 2015 některé 
nákupy pro společnost soukromou platební kartou zaměstnance. Následně byla částka uhrazena 
v hotovosti z pokladny společnosti. Uvedený postup nepovažuje kontrolní orgán za zcela 
vhodný, což bylo s ředitelkou společnosti projednáno. 

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že výdaje hrazené v hotovosti z poskytnuté dotace za rok 
2014 nebyly příjemcem označeny identifikátorem dotace. V roce 2015 byl tento nedostatek na-
praven, k VPD dokládá příjemce záznam o kontaci, včetně uvedení identifikátoru. Součástí do-
davatelských faktur za roky 2014 a 2015 byl účetní doklad, tzv. „košilka“ na které bylo za rok 
2014 i 2015 řádně označeno, že čerpání finanční prostředků bylo provedeno z přijaté dotace.  
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VIII. Záv ěr 

Při výkonu kontroly bylo postupováno v souladu s ustanovením ZFK a v souladu se schvále-
ným plánem kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu. Byla provedena kontrola 
přidělených a čerpaných dotací za roky 2014 a 2015, zaměřená na účelnost využití dotace a 
kontrolu dodržování vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených 
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec. Ke kontrole byly předloženy 
originály veškerých účetních dokladů společnosti za rok 2014 a 2015. Současně byla předlo-
žena „Podrobná výsledovka na kalkulační jednici KJ 1 Magistrát města Liberec“, která obsa-
hovala seznam účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci. K výsledovce za rok 2015 
nebylo přihlíženo, neboť byla předběžná a může dojít ještě k drobným úpravám. Namátkovou 
kontrolou předložených účetních dokladů za rok 2015 nebylo zjištěno neoprávněné čerpání fi-
nančních prostředků.  

Dotace poskytnutá na roky 2014 a 2015 byla ze strany příjemce účelově vyčerpána v souladu 
s podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě. Platby soukromou platební kartou zaměst-
nance, které nahrazují platbu v hotovosti, se jeví jako nevhodný postup při nakládání s veřej-
nými prostředky. 

Poskytovatel nedoložil předání vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2014 a leden 2015 příjem-
cem dotace. Dle sdělení ředitelky společnosti bylo vyúčtování za uvedené období v řádném 
termínu předáno na odbor ekologie a veřejného prostoru. Ředitelka zaslala mailem jako pod-
klad ke kontrole dopis ze dne 30.4.2015, který byl adresovaný odboru ekologie a veřejného 
prostoru – vyúčtování provozní dotace za rok 2014 a leden 2015, včetně výsledovky.  

Za období únor – prosinec 2015 vyúčtování nebylo předáno, neboť ještě nevznikla příjemci 
lhůta na předání, dle smlouvy do 30.4.2016. 

 

Příjemce dotace nemá vypracovaná pravidla, ve kterých by byla stanovena kalkulace pro rozú-
čtování určitých nákladů na hlavní a doplňkovou činnost. Dochází tak k tomu, že veškeré ná-
klady, např. mzdy a náklady související jsou započítávány do hlavní činnosti přesto, že někteří 
zaměstnanci provádí úkony pro hlavní i doplňkovou činnost. Jejich poměr není zatím společ-
ností empiricky vysledován ani teoreticky stanoven.  

 

Co se týká nákladů na hlavní a doplňkovou činnost bylo zjištěno to, že jako přímé náklady 
doplňkové činnosti jsou např. účtovány čisticí prostředky. Z nákladů, které částečně zasahují 
do hlavní i doplňkové činnosti bylo zjištěno, že např. náklady na provoz automobilu, telefonní 
poplatky, režijní materiál, pracovní oděvy jsou děleny mezi obě činnosti, ovšem není vnitřním 
předpisem stanoveno % rozúčtování na jednotlivé činnosti. Mzdy a případně s tím související 
náklady nejsou žádným způsobem děleny na jednotlivé činnosti. V plné výši jsou účtovány 
do nákladů hlavní činnosti.  

 

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady. 

 

 
IX. Uložení nápravných opatření 
 
Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena nápravná opatření. 
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Odbor kontroly a interního auditu doporučuje vypracovat pravidla pro rozúčtování nákladů 
na hlavní a doplňkovou činnost všech kategorií nákladů. 

 

 

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 pro-
tokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou 
osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

 

Tento protokol byl vyhotoven dne 22.3.2016, tj. osmý den od posledního kontrolního úkonu – 
viz bod VI. protokolu. 

 

Podpisy: 

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

     datum   Bc. Klára Tekelyová, DiS. 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu: 

Členka kontrolní skupiny:  ……………….. …………………………………. 

             datum  Ing. Marie Vozobulová 

 

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

             datum  Jaroslava Pešková   

 

Členka kontrolní skupiny:  ………………. …………………………………. 

              datum  Bc. Jana Haidlová, DiS. 

 

 

Primátor statutárního města Liberec: ………………. …………………………………. 

              datum  Tibor Batthyány 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec: ……………….. …………………………………. 

               datum  Ing. Jindřich Fadrhonc 

 

Náměstkyně pro územní plánování 

veřejnou zeleň a životní prostředí:  ………………. …………………………………. 

                datum  Ing. Karolína Hrbková 

 

Vedoucí odboru ekologie 

a veřejného prostoru:     ………………. …………………………………. 

                datum  Ing. Lucie Sládková  
        pověřená zastupováním  

        funkce vedoucího 
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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 
 

 
            SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 
Karlinky 

            Irkutská 120  
            Liberec XVIII - Karlinky 
            460 10 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Karlinky, zastoupeného vedoucím mládeže SDH Karlinky  p. Ivanem Přenosilem, IČ 
64039366, se sídlem  460 10  Liberec XVIII-Karlinky, Irkutská 120, 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 soutěž mladých hasičů v požárním sportu s názvem Karlinský „H-Faktor“ 
konanou v Karlinkách v ul. Žákovská následovně: 
 
v noci ze dne 25. 6. 2016 na den 26. 6. 2016 od 0:00 hodin do 06:00 hodin 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 3. 6. 2016 pod č.j. CJ MML 115461/16 od pobočného 
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karlinky, zastoupeného vedoucím mládeže SDH 
Karlinky  p. Ivanem Přenosilem, IČ 64039366, se sídlem  460 10 Liberec - Liberec XVIII-
Karlinky, Irkutská 120,  žádost o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu. Důvodem 
žádosti je pořádání soutěže mladých hasičů v požárním sportu pod názvem „Karlinský H-
Faktor“. Soutěž proběhne dne 25. 6. 2016 v dopoledních hodinách od 9:00 h do 13:00 h a 
následně bude pokračovat večerní soutěží mladších a starších žáků od 20:00 h do 24:00 h. Dle 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  14.6.2016 
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 
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žadatele bude zdrojem hluku ozvučení celé akce a hluk z motorů požárních čerpadel. Žadatel 
žádá o posunutí začátku nočního klidu v noci ze dne 25. 6. 2016 na den 26. 6. 2016 z 22. hodiny 
na 0:00 hodinu.  
 
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 12. schůzi konané dne 14. června 2016 žádost posoudila a 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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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 
 

 
            x-fatul - sdružení 

absolventů a přátel 
Fakulty umění a 
architektury TU 

            Studentská 2 
            461 17 Liberec 
                  
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti spolku x-fatul – sdružení absolventů a přátel Fakulty 
umění a architektury TU v Liberci, IČ 22853847, se sídlem Studentská 2, 460 01 Liberec 1, 
zastoupeného předsedou Ing. arch. Janem Machem, v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 o veřejném pořádku, ve znění 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu 
s ust. § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu následovně: 
 
VARIANTA A) v noci ze dne 22. 6. 2016 na den 23. 6. 2016 od 0:00 hodin do 06:00 hodin 
 
VARIANTA B) v noci ze dne 22. 6. 2015 na den 23. 6. 2015 od 02:00 hodin do 06:00        
                           hodin.  
 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 8. května 2016 byla statutárnímu městu Liberec doručena pod čj. CJ MML 118463/2016 
žádost spolku x-fatul - sdružení absolventů a přátel Fakulty umění a architektury Technické 
univerzity v Liberci, zastoupeného Ing. arch. Janem Machem, IČ 22853847 se sídlem 
Studentská 2, Liberec 1 o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu. Důvodem je 
pořádání 16. ročníku soutěže „Ještěd F kleci“ o nejlepší semestrální projekty vzniklé na Fakultě 
umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Iniciativa je organizována studenty, je 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  15.6.2016 
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 
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prestižní slavnostní událostí celé fakulty, zakončuje semestr za účasti všech studentů, 
pedagogů, odborné komise a hostů. Slavnostní zahájení akce probíhá ve velkém ateliéru 
v budově F Technické univerzity a druhá část večera – společenská je plánována za hudebního 
doprovodu na Studentském náměstí.  Akce se bude konat ve středu 22. 6. 2016 od 19:00 h do 
02:00 h a z tohoto důvodu je žádáno o posunutí začátku doby nočního klidu na 02. hodinu.  
 
Ve smyslu čl. III 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.“ 
 
VARIANTA A) Rada města Liberec na své 12. schůzi konané dne 14. června 2016 žádost 
posoudila a dospěla k závěru, že pořádání uvedené akce je slavnostní událostí, která se koná 
v Liberci pravidelně a má již svou tradici. Vzhledem ke skutečnosti, že akce se uskuteční 
v pracovní den a v okolí jsou obytné domy, nevyhověla žádosti s plném rozsahu a stanovila 
výjimku, tj. začátek nočního klidu od půlnoci.  
 
VARIANTA B) Rada města Liberec na své 12. schůzi konané dne 14. června 2016 žádost 
posoudila a dospěla k závěru, že pořádání uvedené akce je slavnostní událostí, která se koná 
v Liberci pravidelně a má již svou tradici. Protože se jedná o výjimečnou společenskou a 
slavnostní událost, pro kterou lze výjimku povolit, rozhodla a stanovila výjimku z doby nočního 
klidu 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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Příloha č. 1.  Návrh dodatku č. 1. k Nájemní smlouvě č. CES 1518/2014 (akce „Liberec- Starý  

Harcov- Sluneční stráň  - vodovod a kanalizace pro 66 b.j.) včetně kopie uzavřené NS 
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Příloha č. 2. Návrh dodatku č. 1. k Nájemní smlouvě č. CES 1593/2014  (akce: Liberec - Starý  

                     Harcov, Vlčí vrch, vodovod a kanalizace v p.p.č. 34, k.ú. Starý Harcov) včetně  

                     kopie uzavřené nájemní smlouvy 
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Příloha č. 2.  Návrh dohody o ukončení Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci  č.j. 7/09/0082 

 

 

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci  č.j. 7/09/0082 
 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1  

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec 

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

IČ: 00262978 

na straně jedné /dále jen pronajímatel/ 

 

a  

EUROREGION NISA 

zastoupený Martinem Půtou, předsedou 

tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III - Jeřáb 

IČ 00832227 

na straně druhé /dále jen nájemce/ 

 

 

uzavírají toto dohodu o ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté věci  č.j. 7/09/0082 : 

 

 

I. 

Předmět dohody 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.10.2009 Smlouvu o nájmu a koupi najaté věci  č.j. 

7/09/0082 a následně Dodatek č. 1. ze dne  15.1.2012 a Dodatek č. 2. ze dne  27.1.2016 

k této smlouvě. 

 

2. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení této smlouvy ke dni 30.6.2016. 

 

3. Předmět nájmu bude vrácen pronajímateli nejpozději ke dni ukončení smlouvy. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení platnosti smlouvy nemají vůči sobě žádné 

závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy a nebudou tedy žádné plnění z této 

smlouvy vůči sobě uplatňovat.   

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno 

z nich.  
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3. Jakékoli změny této Dohody lze provádět pouze formou písemných číslovaných do-

datků na základě dohody obou smluvních stran. 

 

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

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě. 

 

5. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Liberec usnesením č. …./2016 ze 

dne 23.6.2016. 

 

 

 

 

 

V Liberci dne:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………..….                      ………………………………………….… 

       statutární město Liberec                                                  Euroregion Nisa 

                 Tibor Batthyány                                            Martin Půta 

                   primátor města                                                          předseda 
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Dodatek č. 10 ke smlouv ě o alokaci prost ředků na Integrovaný plán rozvoje m ěsta Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci č. SV/004/S 

Regionální opera ční program NUTS II Severovýchod 
 

                                           ~ 1 ~                                

 
 
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  
se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové 
zastoupená předsedou 
IČ: 75082721 
DIČ: CZ75082721 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo zvláštního účtu: 2816572/0800 
(dále jen „Regionální rada “) 
 

a  

Statutární m ěsto Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem 
IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-7963840207/0100 

(dále jen „město “) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

DODATEK č. 10 KE SMLOUVĚ O ALOKACI PROST ŘEDKŮ  

na INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE M ĚSTA Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

  Č. SV/004/D10 

 

I.  

1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
č. 99/2010 ze dne 19. 10. 2010 uzavřely dne 24. 2. 2011 Smlouvu o alokaci prostředků na Integrovaný 
plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci (dále jen „Smlouva“).  

1.2.  Město zaslalo v souladu s čl. 7.1. Smlouvy Regionální radě Oznámení o změnách v projektu/ve 
Smlouvě týkající se změn finančního plánu, rozpočtu, indikátorů IPRM a aktualizace seznamu dílčích 
projektů. Regionální rada zaslala městu dne 27. 5. 2016 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřila 
souhlas s navrhovanými změnami. 
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Dodatek č. 10 ke smlouv ě o alokaci prost ředků na Integrovaný plán rozvoje m ěsta Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci č. SV/004/S 

Regionální opera ční program NUTS II Severovýchod 
 

                                           ~ 2 ~                                

 

1.3. V odst. 3 článku 1 Smlouvy se částka 360 594 316  Kč nahrazuje částkou  347 142 329,56 Kč. 

1.4. Tabulka Indikátory pro urbánní osu IPRM se mění takto: 

Indikátory pro urbánní osu IPRM: 

Indikátor M ěrná jednotka Výchozí hodnota Plánovaná 
hodnota 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

ha 0 15,92 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha 0 2,64 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 0 5 

Plocha nově 
vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů 
v rámci brownfields 

m2 0 3 324,63 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové 
povahy (města) 

m2 0 37 291,87 

Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

počet 0 3 

Počet zapojených 
partnerů 

počet 0 9 

Počet podpořených 
neziskových organizací v 
rámci projektů pro rozvoj 
měst 

počet 0 13 

Plocha nově 
vybudovaných objektů pro 
zájmové a volnočasové 
aktivity 

m2 0 391,35 

 

1.5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 1, 2 a 3 Smlouvy 
nahrazuje Přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.  

1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
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II. 

2.1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

2.2.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři 
obdrží Regionální rada a jeden město.  

2.3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady/Zastupitelstva města Liberce č. ………… ze          
dne …………..…… 

2.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 
 
Příloha č. 1 – Rozpočet IPRM 
Příloha č. 2 – Finanční plán IPRM 
Příloha č. 3 – Seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 
 

 

V Hradci Králové dne ………………..        V Liberci dne ………….…….. 

      

 

 Regionální rada                město 
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  Příloha č. 1 – Rozpočet 
  

Název projektu: IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

Název žadatele: Statutární město Liberec 
Prioritní  osa: Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Oblast podpory: Rozvoj regionálních center 
Číslo a název výzvy: 22. Rozvoj regionálních center 

Opatření /aktivita  ROP SV OP VaVpI OP PI 

Číslo  Název  

Celkem  
CZV 

Z toho 
dotace 
ROP 

Celkem  
CZV 

Z toho 
dotace OP 

VaVpI 

Celkem  
CZV 

Z toho 
dotace 
OP PI 

Kč 
1.1 Regenerace a revitalizace objekt ů a lokalit – celkem  112 109 985,20 95 293 487,38 – – – – 

 
1.1.1 

 
1.1.2 

 
1.1.3 

 
Regenerace a revitalizace památek a rozšíření možností 

jejich využití 
Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield 

pro využití ve veřejných službách 
Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield 

pro podnikání 

 
15 422 913,00 

 
96 687 072,20 

 
– 

 
13 109 476,02 

 
82 184 011,36 

 
– 

 
– 
 

– 
 

– 
 

 
– 
 

– 
 

– 
 

 
– 
 

– 
 

– 
 

 
– 
 

– 
 

– 
 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas – 
celkem 

293 589 157,51 249 550 636,71   – – 

 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

 
Investice do sportovních zařízení a objektů 
Investice do rozvoje kulturního a společ. života ve městě 
Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity 
Investice do specifických oblastí trávení volného času  

 
243 963 364,85 

9 823 179,83 
39 802 612,83 

– 

 
207 368 859,89 

8 349 702,85 
33 832 073,97 

– 

 
– 
– 
– 
 

 
– 
– 
– 
 

 
– 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 
– 

3.1 Administrativní zajišt ění IPRM – celkem 2 713 545,18 2 298 205,47 – – – – 
 

3.1.1 
 

Tvorba a realizace IPRM  
 

 
2 713 545,18 

 
2 298 205,47 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 Celkem IPRM 408 412 687,89 347 142 329,56   0 0 
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  Příloha č. 2 – Finanční plán IPRM 
  

Název projektu: IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

Název žadatele: Statutární město Liberec 
Prioritní  osa: Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Oblast podpory: Rozvoj regionálních center 
Číslo a název výzvy: 22. Rozvoj regionálních center 

 

Tabulka č. 1  Plán čerpání finan čních prost ředků  v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech  

  

Plánovaný objem zp ůsobilých výdaj ů v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech 
Nezpůsobilé 

výdaje (jedná se o zp ůsobilé výdaje dle podmínek ROP) 

opat ření/aktivita   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem   
1.1.1 Regenerace a revitalizace 
památek a rozšíření možností jejich 
využití       

   2 355 440,77  8 500 579,97 4 566 892,26 15 422 913,00 
  

1.1.2 Regenerace a revitalizace 
objektů a lokalit typu brownfield pro 
využití ve veřejných službách         

     96 687 072,20 96 687 072,20 
  

2.1.1 Investice do sportovních 
zařízení a objektů       

6 786 047,35 34 270 616,78 30 489 235,62 112 279 214,54 60 138 250,56 243 963 364,85 
  

2.1.2 Investice do rozvoje kulturního 
a společenského života ve městě       

      9 823 179,83 9 823 179,83 
  

2.1.3 Investice do infrastruktury pro 
další volnočasové aktivity       

   522 478,00 10 914 657,51 28 365 477,32 39 802 612,83 
  

3.1.1 Tvorba a realizace IPRM             2 713 545,18 2 713 545,18   

Způsobilé výdaje celkem 408 412 687,89 
x 

Nezpůsobilé výdaje celkem    

IPRM celkem  408 412 687,89 

 

Příloha usnesení č. 556/2016 



Příloha č. 3 
Aktualizovaný indikativní seznam projekt ů 
 

Název IPRM:                       Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
Název žadatele:                  Statutární město Liberec 
Prioritní  osa:                       2. Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Oblast podpory:                   2.1. Rozvoj regionálních center 
Číslo a název výzvy:            22. výzva:  Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 

Pořadové 
číslo Název projektu Název žadatele Celkové ZV (K č) 

Plán 
Z toho dotace EU 

(Kč) Plán Cílový OP 

1 OBNOVA SPORTOVIŠŤ HARCOV 
Sportovní klub Technické univerzity v 
Liberci, z. s. 

15 367 004  
 

13 061 953 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

2 Multifunkční volnočasové centrum Liberec 
– Růžodol Jezdecký klub Liberec, o.s. 25 689 660  

 
21 836 211 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

3 Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ 
Švermova a ZŠ Aloisina výšina Statutární město Liberec 

17 767 866 
 

15 102 686 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

4 Administrativní zajištění a řízení 
tematického IPRM Statutární město Liberec 4 940 166  

 
4 184 016 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

5 Multifunkční hřiště - Lesní Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvková organizace 

5 910 106  
 

5 023 590 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

6 Revitalizace hřiště v Kateřinkách Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Objevitelé 
7 263 614 

 
6 174 072 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

7 Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích 
nad Nisou Statutární město Liberec 24 820 692 

 
21 097 588 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

8 
Regenerace a revitalizace kostela 
Sv.Bonifáce v Liberci a rozšíření možností 
jeho využití 

Římskokatolická farnost - děkanství Liberec 
Rochlice 

8 195 020 
 

6 965 767 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

9 
Revitalizace přírodního areálu Jedličkova 
ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity 

Liberecký kraj 4 134 028 
 

3 513 777 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

10 Rekostrukce hřiště a tělocvičny u Střední 
školy gastronomie a služeb Liberec Liberecký kraj 

19 923 383 
 

16 934 876 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

11 Dostavba a rekonstrukce sportovního 
areálu ve Starých Pavlovicích SK RAPID Pavlovice 20 576 940 

 
17 490 399 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

12 Sokolovna Vesec – rekonstrukce TJ Slovan Vesec 9 975 067 
 

8 478 807 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

13 Komunitní centrum Ruprechtice 
Římskokatolická farnost Liberec - 
Ruprechtice 

8 800 138 
 

7 480 117 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 
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Finanční částky uvedené v Seznamu díl čích projekt ů jsou pouze informativní,  skute čná maximální výše dotace bude vycházet 
z jednotlivých smluv o poskytnutí dotace díl čím projekt ům v rámci daného IPRM. Regionální rada se zavazuje alokovat ve svém 
rozpo čtu ve prosp ěch m ěsta za účelem realizace díl čích projekt ů v rámci oblasti podpory 2.1 ROP finan ční prost ředky pouze do výše 
alokace uvedené ve Smlouv ě o alokaci prost ředků na IPRM, respektive v Dodatku ke Smlouv ě o alokaci prost ředků na IPRM. 

14 Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce 
jezdeckého klubu Jezdecký klub Liberec, o.s. 

31 079 675 
 

26 417 723 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

15 PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová 
přírodní zóna Koloseum MCU KOLOSEUM, o.p.s. 15 040 174 

 
12 784 148 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

16 Modernizace expozic Severočeského 
muzea v Liberci Liberecký kraj 9 374 234 

 
7 968 099 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

17 REVITALIZACE ÚZEMÍ BENDLOVA – 
FIBICHOVA 

Sportovní klub Technické univerzity v 
Liberci, z.s. 

6 780 630 
 

5 763 535 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

18 Obnova sv. Antonína Velikého v Liberci Římskokatolická farnost- arciděkanství 
Liberec 

7 227 893 
 

6 143 709 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

19 FK Krásná Studánka - obnova sportoviště Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA 
15 501 253 

 
13 176 065 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

20 ZŠ Sokolovská – rekonstrukce Statutární město Liberec 12 939 414 
 

10 998 502 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

21 Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská Statutární město Liberec 12 694 267 

 
10 790 127 

 
ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

22 Lůžkový hospic v Libereckém kraji Liberecký kraj 102 537 383 
 

87 156 776 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

23 Volnočasové plochy Liberec I Statutární město Liberec 24 454 425 
 

20 786 261 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 

24 Centrum Vlasty Buriana Společnost Vlasty Buriana o.p.s. 13 960 766 
 

11 866 651 
 

ROP NUTS II SV; PO: 2;              
Oblast podpory: 2.1 
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Formulář 9 - Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  

 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 

Registrační číslo IPRM: SV/004 

Název IPRM: Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

Na základě schválení VRR 5/2016  

347 142 329,56,- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 24/2/2011 

Datum ukončení realizace IPRM: 31/12/2015 (ukončení realizace IPRM) 

06/04/2016 (datum finančního ukončení 
posledního dílčího projektu) 

Datum předložení zprávy:  

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 00262978 

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

Tibor Batthyány, primátor 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Michaela Maturová, manažer IPRM 

Telefonní číslo/mobil/Fax: tel.: +420 485 243 577, mob.: +420 602 409 274 

E-mail: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz  
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 

 

3. POPIS REALIZACE IPRM  

Zahájení přípravy a následné zpracování tematického Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec – „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ směřujícího do Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod - oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center bylo 
schváleno na zasedání zastupitelstva města Liberec dne 29. 10. 2009 usnesením č. 221/09. 

Tematické zaměření IPRM bylo definováno na úrovni vize a globálního cíle IPRM, přičemž 
zaměření IPRM bylo sladěno s požadavkem monotematičnosti uložené Metodickým 
pokynem MMR. 

 

Vize IPRM: 

Liberec – atraktivní a přitažlivé město pro obyvatele a návštěvníky 

 

Globální cíl: 

Zajistit v Liberci atraktivní a přitažlivé možnosti a prostředí, které zvýší kvalitu života jeho 
obyvatel, přiláká další návštěvníky a bude i významným prvkem při rozhodování o volbě 
Liberce jako bydliště. 

 

Naplnění vize a globálního cíle vyžadovalo stanovení konkrétně pojaté strategie k jejich 
dosažení. V souladu s výsledky provedených analýz byly pro dosažení globálního cíle 
stanoveny dva dílčí cíle: 

 

Dílčí cíl 1 - Zlepšení stavu městského prostředí obnovou a revitalizací lokalit typu brownfield 
a chráněných památek 

Dílčí cíl 2 - Rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zejména v oblasti sportu a kultury, ale i 
v oblasti dalších možností trávení volného času 

 

V rámci dílčího cíle 1 byly definovány následující aktivity: 

· Aktivita 1.1.1 Regenerace a revitalizace památek a rozšíření možností jejich využití 

· Aktivita 1.1.2 Regenerace a revitalizace lokalit typu brownfield pro využití ve 
veřejných službách  

· Aktivita 1.1.3 Regenerace a revitalizace lokalit typu brownfield pro podnikání 

 

V rámci dílčího cíle 2 byly definovány následující aktivity: 

· Aktivita 2.1.1 Investice do sportovních zařízení a objektů 

· Aktivita 2.1.2 Investice do rozvoje kulturního a společenského života ve městě 

· Aktivita 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity 
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· Aktivita 2.1.4 Investice do specifických oblastí trávení volného času 

V rámci usnesení č. 243/2009 ze dne 26. 11. 2009 pak zastupitelstvo města Liberec 
schválilo manažera IPRM a zřízení Řídícího výboru IPRM. 

 

Následně zpracovaný koncept dokumentu IPRM byl projednán zastupitelstvem města 
Liberec na svém zasedání dne 28. 1. 2010 a v rámci usnesení č. 9/2010 zastupitelstvo 
města vzala na vědomí navrženou podobu analytické části IPRM včetně popisu opatření a 
aktivit a zastupitelstvo také vzalo na vědomí text výzvy pro předkládání projektových záměrů 
včetně příloh. 

 

V časovém období 29. 1. - 25. 2. 2010 byla vyhlášena první výzva na sběr projektových 
záměrů. Následně byla vyhlášena druhá výzva na sběr projektových záměrů v období 11. 3. 
– 20. 5. 2010. Druhá výzva měla za cíl doplnit seznam indikativních projektů o další 
projektové záměry. Seznam dílčích projektů, které měly být realizovány v rámci IPRM, na 
základě první a druhé výzvy obsahoval 17 projektových záměrů - z toho 16 záměrů směřuje 
do Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV) do opatření 1.1, 2.1, 3.1 a 
1 záměr do Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – 
Komercializace a popularizace vědy a výzkumu.  

 

Následně probíhalo vyhodnocení obou výzev, návrh na úpravu IPRM, zapracování výstupů 
z výzvy do IPRM (období 3/2010 - 5/2010) a návazně na to byla podána 26. 5. 2010 žádost o 
dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod v rámci příslušné výzvy do 
opatření 2.1. Rozvoj regionálních center, regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod. 

 

Dne 19. 10. 2010 byl usnesením č. 99/2010 Výborem Regionální rady regionu soudržnosti 
IPRM schválen. 

 

Dne 10. 12. 2010 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 1 (k žádosti) na základě 
změny statutárních zástupců nositele IPRM. Předmětem změny byl Formulář pro předložení 
žádosti, změna statutárního zástupce. Změna byla ze strany poskytovatele dotace 
odsouhlasena 

 

Dne 18. 2. 2011 bylo na ÚRR doručeno Oznámení příjemce o změně č. 1 na základě 
změny členů Řídícího výboru. Předmětem změny byl dokument IPRM. Změna byla ze strany 
poskytovatele dotace odsouhlasena.  

 

V návaznosti na schválení IPRM Výborem Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod ze dne 19. 10. 2010 byla dne 24. 2. 2011 podepsána mezi statutárním 
městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Smlouva o alokaci 
prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec č. SV/004/S. Tato smlouva byla 
schválena zastupitelstvem města Liberec dne 17. 2. 2011 usnesením č. 34/2011. 
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Hodnoty monitorovacích indikátorů na základě Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM: 

Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem 

ha 0 3,65 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem 

ha 0 1,39 

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst 

počet 0 2 

Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci brownfields 

m
2
 0 1 146 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů zájmové a volnočasové povahy (města) 

m
2
 0 8 350 

Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet 0 2 

Počet zapojených partnerů počet 0 13 

Počet podpořených neziskových organizací 
v rámci projektů pro rozvoj měst 

počet 0 2 

 

Dne 27. 4. 2011 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 2 na základě změny 
finančního plánu IPRM. Předmětem změny byl Formulář pro předložení žádosti (IPRM). 
Změna byla schválena poskytovatelem dotace a byl vydán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
alokaci prostředků, který byl schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 198/2011 
ze dne 29. 9. 2011 a podepsán dne 27. 10. 2011. 

 

Dne 13. 5. 2011 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 3 na základě změny 
statutárních zástupců nositele IPRM. Předmětem změny byla žádost o dotaci. Změna byla ze 
strany poskytovatele dotace odsouhlasena. Charakter změny nevyžadoval vyhotovení 
dodatku ke smlouvě. 

 

Dne 14. 2. 2012 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 4, které aktualizovalo 
indikativní seznam dílčích projektů v rámci IPRM, kdy došlo k následujícím změnám 
indikativního seznamu: 

 

· doplnění seznamu o projekt Technické univerzity Liberec s názvem „Rekonstrukce 
budovy P pro potřeby vědy a výzkumu“ na základě schválení zastupitelstvem města 
Liberec (usnesení č. 272/2011 ze dne 15. 12. 2011) 

· stažení některých projektů statutárního města Liberec v návaznosti na výsledky II. 
výzvy pro předkládání projektových záměrů (schváleno zastupitelstvem města 
Liberec, usnesení č. 16/2012 ze dne 26. 1. 2012).  

 

Indikativní seznam projektů na základě Oznámení o změně č. 4: 

1. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 
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2. Centrum historie tramvajové dopravy 

3. Modernizace Divadla F. X. Šaldy 

4. Rekreační a sportovní areál Vesec 

5. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

6. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

7. Obnova sportovišť Harcov 

8. Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci 

9. Volnočasové plochy Liberec I 

10. Centrum pro přírodu 

11. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

12. Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci 

13. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

14. Multifunkční hřiště – Lesní 

15. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

16. Vodní dům Harcov 

17. Komunitní centrum Ruprechtice 

18. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

19. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

20. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

21. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity 

22. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská 

23. Oddychová zóna na Perštýně 

24. PLUS MINUS PADESÁT – volnočasová přírodní zóna Koloseum 

25. Revitalizace školy v Klicperově ulici v Liberci na centrum volnočasových aktivit 

26. Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci 

27. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

28. Revitalizace území Bendlova - Fibichova 

29. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup  

30. Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec  

31. Obnova sportoviště Krásná Studánka 

32. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností         
jeho využití 

33. Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec  

34. Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec 

35. Administrativní zajištění tematického IPRM 
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36. SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC 

37. Rekonstrukce budovy P pro potřeby vědy a výuky 

 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena, Dodatek č. 2 byl vytvořen až na 
základě Oznámení o změně č. 7 a 8 (v důsledku další změn IPRM). 

 

Dne 29. 2. 2012 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 5 na základě aktualizace 
finančního plánu IPRM v důsledku změny finančních plánů dílčích akcí (projektů). 
Předmětem změny byl finanční plán IPRM. Změna byla ze strany poskytovatele dotace 
odsouhlasena, Dodatek č. 2 byl vytvořen až na základě Oznámení o změně č. 7 a 8 (v 
důsledku dalších změn IPRM). 

 

Dne 28. 8. 2012 bylo na ÚRR doručeno Oznámení příjemce o změně č. 6 na základě 
aktualizace složení Řídícího výboru. Změna byla ze strany poskytovatele dotace 
odsouhlasena. Charakter změny nevyžadoval vytvoření Dodatku ke Smlouvě. 

 

Dne 28. 8. 2012 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 7, které aktualizovalo 
indikativní seznam dílčích projektů v rámci IPRM, kdy došlo na základě usnesení 
zastupitelstva města Liberec č. 166/2012, 167/2012 a 168/2012 ze dne 28. 6. 2012 
k následujícím změnám indikativního seznamu: 

 

· Přesun projektu „Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu 
v Liberci“ z indikativního seznamu do rezervního seznamu 

· Přesun projektu ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ z rezervního seznamu do 
indikativního seznamu 

· Vyřazení projektu „Revitalizace školy v Klicperově ulici v Liberci na centrum 
volnočasových aktivit“ z indikativního seznamu na základě písemného oznámení 
žadatele o odstoupení od realizace projektu 

· Navýšení rozpočtu – celkových způsobilých výdajů - projektu „Regenerace a 
revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ 
z 5 280 200,00,- Kč na 9 978 303,63,- Kč (schváleno Řídícím výborem formou 
hlasování per rollam 27. 6. 2012) 

 

Indikativní seznam projektů na základě Oznámení o změně č. 7: 

1. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

2. Obnova sportovišť Harcov 

3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 

4. Centrum historie tramvajové dopravy 

5. Modernizace Divadla F. X. Šaldy 

6. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 
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7. Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci 

8. Centrum pro přírodu 

9. Rekreační a sportovní areál Vesec 

10. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

11. Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci 

12. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

13. Multifunkční hřiště – Lesní 

14. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

15. Vodní dům Harcov 

16. Komunitní centrum Ruprechtice 

17. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

18. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

19. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

20. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity 

21. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská 

22. Oddychová zóna na Perštýně 

23. PLUS MINUS PADESÁT – volnočasová přírodní zóna Koloseum 

24. Revitalizace školy v Klicperově ulici v Liberci na centrum volnočasových aktivit 

25. Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci 

26. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

27. Revitalizace území Bendlova - Fibichova 

28. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup  

29. Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec  

30. Obnova sportoviště Krásná Studánka 

31. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností         
jeho využití 

32. Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec  

33. Volnočasové plochy Liberec I 

34. Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec 

35. Administrativní zajištění tematického IPRM 

36. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

37. Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci 

38. Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. 
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Dne 31. 8. 2012 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 8 na základě aktualizace 
finančního plánu IPRM v důsledku změny finančních plánů dílčích akcí (projektů). 
Předmětem změny byl finanční plán IPRM. Změna byla ze strany poskytovatele dotace 
odsouhlasena.  

 

Na základě Oznámení o změně č. 7 a 8 byl vyhotoven Dodatek č. 2 Smlouvy o alokaci 
prostředků IPRM, kterým byl aktualizován indikativní seznam projektů a finanční plán IPRM. 
Dodatek č. 2 byl schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 173/2012 ze dne 28. 
6. 2012 a podepsán dne 17. 9. 2012. 

 

Dne 9. 11. 2012 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 9, které aktualizovalo 
indikativní seznam dílčích projektů v rámci IPRM, kdy došlo na základě usnesení 
zastupitelstva města Liberec č. 166/2012, 167/2012 a 168/2012 ze dne 28. 6. 2012 
k následujícím změnám indikativního seznamu: 

 

· Přesun projektu „Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu 
v Liberci“ z indikativního seznamu do rezervního seznamu 

· Přesun projektu ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ a „Pavilón leknínů Botanické zahrady 
v Liberci“ z rezervního seznamu do indikativního seznamu 

· Vyřazení projektu „Revitalizace školy v Klicperově ulici v Liberci na centrum 
volnočasových aktivit“ z indikativního seznamu na základě písemného oznámení 
žadatele o odstoupení od realizace projektu 

· Navýšení rozpočtu – celkových způsobilých výdajů - projektu „Regenerace a 
revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ 
z 5 280 200,00,- Kč na 9 978 303,63,- Kč (schváleno Řídícím výborem formou 
hlasování per rollam 27. 6. 2012) 

· Zařazení projektového záměru „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ do indikativního 
seznamu projektů 

 

Na základě usnesení č. 233/2012 zastupitelstva města Liberec ze dne 25. 10. 2012 došlo 
k těmto změnám v indikativním seznamu projektů: 

· Navýšení rozpočtu projektového záměru „Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce 
jezdeckého klubu“ – zvýšení celkových způsobilých výdajů na 33 417 910,80,- Kč 

· Změna žadatele projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ na TJ Slovan Vesec 

 

Indikativní seznam projektů na základě Oznámení o změně č. 10: 

1. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

2. Obnova sportovišť Harcov 

3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 

4. Centrum historie tramvajové dopravy 

5. Modernizace Divadla F. X. Šaldy 
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6. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

7. Centrum pro přírodu 

8. Rekreační a sportovní areál Vesec 

9. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

10. Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci 

11. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

12. Multifunkční hřiště – Lesní 

13. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

14. Vodní dům Harcov 

15. Komunitní centrum Ruprechtice 

16. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

17. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

18. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

19. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity 

20. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská 

21. Oddychová zóna na Perštýně 

22. PLUS MINUS PADESÁT – volnočasová přírodní zóna Koloseum 

23. Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci 

24. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

25. Revitalizace území Bendlova - Fibichova 

26. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup  

27. Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec  

28. Obnova sportoviště Krásná Studánka 

29. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností         
jeho využití 

30. Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec  

31. Volnočasové plochy Liberec I 

32. Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec 

33. Administrativní zajištění tematického IPRM 

34. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

35. Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci 

36. Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. Na základě tohoto oznámení o 
změně byl vyhotoven Dodatek č. 3 Smlouvy o alokaci prostředků IPRM, který byl 
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schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 293/2012 ze dne 13. 12. 2012 a 
podepsán dne 4. 2. 2013. 

 

V časovém období 31. 1. – 8. 3. 2013 byla realizována třetí výzva na sběr projektových 
záměrů. 

Dne 26. 2. 2013 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 10 na základě aktualizace 
finančního plánu IPRM v důsledku změny finančních plánů dílčích akcí (projektů). 
Předmětem změny byl finanční plán IPRM. Změna byla ze strany poskytovatele dotace 
odsouhlasena. Na základě tohoto oznámení o změně byl vyhotoven Dodatek č. 4 Smlouvy 
o alokaci prostředků IPRM, který byl schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 
92/2013 ze dne 30. 5. 2013 a podepsán dne 28. 6. 2013. 

 

Dne 16. 7. 2013 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 11, které aktualizovalo 
indikativní seznam dílčích projektů v rámci IPRM včetně finančního plánu IPRM dle opatření 
a dle let. Na základě usnesení č. 122/2013 zastupitelstva města Liberec ze dne 23. 6. 2013 
došlo k aktualizaci indikativního seznamu projektů v návaznosti na vyhodnocení III. výzvy 
k předkládání projektových záměrů a zařazení osmi projektů do indikativního seznamu. 
Došlo také k vyřazení čtyř projektových záměrů z indikativního seznamu a přeřazení jednoho 
projektového záměru z tematického IPRM do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. 

 

· Vyřazení projektového záměru „Centrum pro přírodu“ na základě vlastní žádosti 
žadatele 

· Vyřazení projektových záměrů „Rekonstrukce multifunkčního sportovního areálu TJ 
Lokomotiva Liberec“, „Rekreační a sportovní areál Vesec“ a „Rekonstrukce skate-
parku u školy Barvířská“ předkladatelem (statutární město Liberec“ 

· Přesun projektového záměru „Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci“ 
z tematického IPRM do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

· Zařazení dalších projektových záměrů v návaznosti na vyhodnocení III. k předkládání 
projektových záměrů: 

 

o Rekonstrukce a modernizace Jezdeckého klubu Liberec – II. etapa 

o Rekonstrukce a revitalizace kina Varšava na univerzální sál s atraktivní 
dramaturgií 

o Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci 

o Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou 

o Výstavba sportovní haly v areálu SK Rapid Pavlovice v Liberci 

o Centrum podpory historického motorismu 

o Centrum Vlasty Buriana 

o Kulturně pohybové centrum Koloseum 
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Indikativní seznam projektů na základě Oznámení o změně č. 11: 

1. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

2. Obnova sportovišť Harcov 

3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 

4. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

5. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

6. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

7. Multifunkční hřiště – Lesní 

8. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

9. Vodní dům Harcov 

10. Komunitní centrum Ruprechtice 

11. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

12. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

13. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

14. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity 

15. Oddychová zóna na Perštýně 

16. PLUS MINUS PADESÁT – volnočasová přírodní zóna Koloseum 

17. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

18. Revitalizace území Bendlova - Fibichova 

19. Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec  

20. Obnova sportoviště Krásná Studánka 

21. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností         
jeho využití 

22. Volnočasové plochy Liberec I 

23. Administrativní zajištění tematického IPRM 

24. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

25. Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

26. Lesopark v ulici Seniorů 

27. Lůžkový hospic v Libereckém kraji 

28. Rekonstrukce a modernizace Jezdeckého klubu Liberec – II. etapa 

29. Rekonstrukce a revitalizace kina Varšava na univerzální sál s atraktivní dramaturgií 

30. Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci 

31. Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou 

32. Výstavba sportovní haly v areálu SK Rapid Pavlovice v Liberci 

33. Centrum podpory historického motorismu 
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34. Centrum Vlasty Buriana 

35. Kulturně pohybové centrum Koloseum 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. 

 

Na základě tohoto oznámení o změně byl vyhotoven Dodatek č. 5 Smlouvy o alokaci 
prostředků IPRM, který byl schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 213/2013 
ze dne 31. 10. 2013 a podepsán dne 22. 11. 2013. 

 

Dne 13. 9. 2013 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 12, které aktualizovalo 
rozpočet a finanční plán IPRM na základě reálného vývoje přípravy a fyzické realizace 
dílčích akcí naplňujících vizi a cíle IPRM, kdy změny finančních plánů dílčích akcí byly 
promítnuty do finančního plánu celého IPRM. Změna byla ze strany poskytovatele 
odsouhlasena, Dodatek byl však vytvořen až v návaznosti na OoZ č. 19. 

 

Dne 14. 1. 2014 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 13, které aktualizovalo 
rozpočet IPRM v návaznosti na změnu rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ 
(žadatel Liberecký kraj). Zastupitelstvo statutárního města Liberec schválilo na základě 
doporučení Řídícího výboru IPRM (jednání dne 12. 12. 2013) navýšení rozpočtu 
předmětného projektu na základě žádosti předložené Libereckým krajem. Původní nárok na 
alokaci projektu činil 76 500 000,00 Kč. Aktualizovaný nárok na alokaci 122 716 209,98 Kč. 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena, Dodatek byl však vytvořen až 
v návaznosti na Oznámení o změně č. 19. 

 

Dne 14. 1. 2014 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 14, které aktualizovalo 
rozpočet a finanční plán IPRM na základě reálného vývoje přípravy a fyzické realizace 
dílčích akcí naplňujících vizi a cíle IPRM, kdy změny finančních plánů dílčích akcí na základě 
předložených a plánovaných žádostí o platbu byly promítnuty do finančního plánu celého 
IPRM. Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena, Dodatek byl však vytvořen 
až v návaznosti na Oznámení o změně č. 19. 

 

Dne 25. 3. 2014 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 15, které aktualizovalo 
Oznámení o změně č. 14 z 13. 1. 2014. Předmětem aktualizace byl rozpočet a finanční plán 
IPRM na základě aktualizované tabulky čerpání alokace IPRM. Změna byla ze strany 
poskytovatele dotace odsouhlasena, Dodatek byl však vytvořen až v návaznosti na 
Oznámení o změně č. 19. 

 

Dne 6. 6. 2014 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 16, které aktualizovalo 
Oznámení o změně č. 15 z 19. 3. 2014. Předmětem aktualizace byl rozpočet a finanční plán 
IPRM, přičemž se nejednalo o faktické změny, ale pouze o odstranění součtových chyb 
uvedených v předchozím Oznámení o změně.  

 

Dne 28. 8. 2014 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 17, které se týkalo změny 
nároku na alokaci IPRM v důsledku vývoje realizace dílčích projektů zařazených 
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v indikativním seznamu a také v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích projektů, které byly 
aktuálně v realizaci. Původní nárok na alokaci činil 540 000 000,00,- Kč, aktuální nárok na 
alokaci činil 481 103 351,66,- Kč. Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena, 
Dodatek byl však vytvořen až v návaznosti na Oznámení o změně č. 19. 

 

Dne 18. 2. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 18 na základě změny 
statutárního zástupce nositele IPRM. Změna byla ze strany poskytovatele dotace 
odsouhlasena. Charakter změny nevyžadoval vyhotovení dodatku ke smlouvě. 

 

Dne 2. 3. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 19, které se týkalo změny 
nároku na alokaci IPRM v důsledku vývoje realizace dílčích projektů zařazených 
v indikativním seznamu, v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích projektů a také 
v návaznosti na sdělení ÚRR Severovýchod – ÚORP Liberec, že na projekt „Centrum 
podpory geotermálního využití energie“ nebude vyplacena žádná dotace. Původní nárok na 
alokaci vyplývající z Oznámení o změně č. 17 činil 481 103 351,66,- Kč, ponížený nárok na 
alokaci činil 404 668 340,00,- Kč.  

 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. Na základě tohoto oznámení o 
změně byl vyhotoven Dodatek č. 6 Smlouvy o alokaci prostředků IPRM, který byl 
schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 22/2015 ze dne 29. 1. 2015 a 
podepsán dne 12. 3. 2015. 

 

Dne 4. 3. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 20, které se týkalo změny 
nároku na alokaci IPRM uvedeného v Oznámení o změně č. 19, kdy v rámci tohoto 
Oznámení byla doplněna oproti předchozímu Oznámení příloha - sdělení ÚRR 
Severovýchod – ÚORP Liberec, že na projekt „Centrum podpory geotermálního využití 
energie“ nebude vyplacena žádná dotace.  

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena bez vydání dodatku. 

 

Dne 18. 3. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 21, které se týkalo 
aktualizace hodnot monitorovacích indikátorů reflektující reálné naplňování monitorovacích 
indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

Aktualizované hodnoty monitorovacích indikátorů: 

Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Původní 
plánovaná 
hodnota dle 
Smlouvy 

Upravená 
plánovaná 
hodnota 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem 

ha 3,65 15,98 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem 

ha 1,39 3,07 

Počet nově vytvořených pracovních míst v 
rámci projektů na udržitelný rozvoj měst 

počet 2 8 
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Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 1 146 3 324,63 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů zájmové a volnočasové povahy 
(města) 

m
2
 8 350 40 194,45 

Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů 

počet 2 5 

Počet zapojených partnerů počet 13 9 

Počet podpořených neziskových organizací 
v rámci projektů pro rozvoj měst 

počet 2 15 

 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena, Dodatek byl vytvořen souhrnně 
za Oznámení o změně č. 21 a 22. 

 

Dne 19. 3. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 22, které se týkalo změny 
nároku na alokaci IPRM v důsledku vývoje realizace dílčích projektů zařazených 
v indikativním seznamu, v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích projektů v realizaci a 
také v návaznosti na sdělení ÚRR Severovýchod – ÚORP Liberec, že na projekt „Centrum 
podpory geotermálního využití energie“ nebude vyplacena žádná dotace. Původní nárok na 
alokaci vyplývající z Oznámení o změně č. 17 činil 481 103 351,66,- Kč, ponížený nárok na 
alokaci činil 380 980 527,22,- Kč.  

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. 

 

Na základě Oznámení o změně č. 21 a 22 byl vyhotoven Dodatek č. 7 Smlouvy o alokaci 
prostředků IPRM, který byl schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 140/2015 
ze dne 28. 5. 2015 a podepsán dne 25. 6. 2015. 

 

Dne 12. 5. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 23 - změna manažera IPRM 
schválená usnesením zastupitelstva města Liberec č. 107/2015 ze dne 30. 4. 2015. Změna 
byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. Charakter změny nevyžadoval 
vyhotovení dodatku ke smlouvě. 

 

Dne 3. 7. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení příjemce o změně č. 25 – změna 
indikativního seznamu projektů na základě usnesení zastupitelstva města Liberec č. 
174/2015 ze dne 25. 6. 2015, a to doplnění indikativního seznamu o projekt „Science 
Learning Center – doplnění expozic“, žadatel IQLANDIE o.p.s. Změna byla ze strany 
poskytovatele dotace odsouhlasena, Dodatek byl vytvořen souhrnně v návaznosti na 
Oznámení o změně č. 25 a 26. 

 

Dne 2. 11. 2015 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 26, které se týkalo změny 
nároku na alokaci IPRM v důsledku vývoje realizace dílčích projektů zařazených 
v indikativním seznamu a v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích projektů. Původní nárok 
na alokaci vyplývající z Oznámení o změně č. 22 činil 380 980 527,22,-Kč, ponížený nárok 
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na alokaci činil 360 594 313,30,- Kč.  

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. Na základě tohoto oznámení o 
změně byl vyhotoven Dodatek č. 8 Smlouvy o alokaci prostředků IPRM, který byl 
zastupitelstvem města Liberec schválen usnesením č. 14/2016 ze dne 28. 1. 2016 a 
podepsán dne 12. 2. 2016. 

 

Dne 11. 1. 2016 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 27, které se týkalo 
aktualizace hodnot monitorovacích indikátorů a aktualizace indikativního seznamu projektů. 
Aktualizace hodnot monitorovacích indikátorů zohledňovala reálné naplnění monitorovacích 
indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

 

Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena. Na základě tohoto oznámení o 
změně byl vyhotoven Dodatek č. 9 Smlouvy o alokaci prostředků IPRM, který byl 
schválen zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 54/2016 ze dne 31. 3. 2016 a byl 
podepsán dne 18. 4. 2016.  

Hodnoty monitorovacích indikátorů na základě Oznámení o změně č. 27 a Dodatku č. 9: 

Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Původní 
plánovaná 
hodnota dle 
Smlouvy 
(Dodatek č. 7) 

Aktuální 
plánovaná 
hodnota 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem 

ha 15,98 15,92 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných 
nebo zanedbaných areálů (brownfields) 
celkem 

ha 3,07 3,07 

Počet nově vytvořených pracovních míst v 
rámci projektů na udržitelný rozvoj měst 

počet 8 8 

Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 3  324,63 3  324,63 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů zájmové a volnočasové povahy 
(města) 

m
2
 40 194,45 37 291,87 

Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů 

počet 5 5 

Počet zapojených partnerů počet 9 9 

Počet podpořených neziskových organizací 
v rámci projektů pro rozvoj měst 

počet 15 14 

Plocha nově vybudovaných objektů pro 
zájmové a volnočasové aktivity 

m
2
 -

1
 391,35 

 

                                                
1
 Tento MI byl zařazen až v rámci Dodatku č. 9. 
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Dne 25. 2. 2016 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 28, které se týkalo změny 
nároku na alokaci IPRM v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích projektů. Původní nárok 
na alokaci vyplývající z Oznámení o změně č. 26 a Dodatku č. 8 činil 360 594 313,30,- Kč, 
ponížený nárok na alokaci činil 356 745 957,- Kč. Změna byla ze strany poskytovatele 
dotace odsouhlasena a bude součástí Dodatku ke Smlouvě o alokaci prostředků IPRM č. 10, 
který bude vypracován návazně na Oznámení o změně č. 30 a č. 31.  

Dne 6. 4. 2016 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 29, které se týkalo změny 
složení Řídícího výboru IPRM. Změna byla ze strany poskytovatele dotace odsouhlasena a 
nevyžadovala vypracování Dodatku ke Smlouvě o alokaci prostředků IPRM.  

Dne 2. 5. 2016 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 30, které se týkalo změny 
nároku na alokaci IPRM v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích projektů. Původní nárok 
na alokaci vyplývající z Oznámení o změně č. 28 činil 356 745 957,-  Kč, ponížený nárok na 
alokaci činil 347 142 329,56,- Kč.  

Dne 5. 5. 2016 bylo na ÚRR doručeno Oznámení o změně č. 31, které se týká změny 
indikativního seznamu projektů a aktualizace cílových hodnot monitorovacích indikátorů (v 
důsledku vyřazení projektu „Centrum geotermálního využití energie“). Podrobnější informace 
o tomto projektu jsou popsány v jednotlivých monitorovaných obdobích a části zprávy týkající 
se problémů při realizaci IPRM. 

Hodnoty monitorovacích indikátorů na základě Oznámení o změně č. 31 a připravovaného 
Dodatku č. 10 na základě schválení VRR č. 5/2016: 

Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Původní 
plánovaná 
hodnota dle 
Smlouvy 
(Dodatek č. 9) 

Aktuální 
plánovaná 
hodnota 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem 

ha 15,92 15,92 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných 
nebo zanedbaných areálů (brownfields) 
celkem 

ha 3,07 2,64 

Počet nově vytvořených pracovních míst v 
rámci projektů na udržitelný rozvoj měst 

počet 8 5 

Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 3  324,63 3 324,63 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů zájmové a volnočasové povahy 
(města) 

m
2
 37 291,87 37 291,87 

Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů 

počet 5 3 

Počet zapojených partnerů počet 9 9 

Počet podpořených neziskových organizací 
v rámci projektů pro rozvoj měst 

počet 14 13 

Plocha nově vybudovaných objektů pro 
zájmové a volnočasové aktivity 

m
2
 391,35 391,35 
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V indikativním seznamu dílčích projektů v rámci IPRM bylo finálně zapojeno celkem 24 
projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních 
center2: 

1. Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM 

2. Centrum Vlasty Buriana 

3. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

4. FK Krásná Studánka - Obnova sportoviště 

5. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

6. Komunitní centrum Ruprechtice 

7. Lůžkový hospic v Libereckém kraji 

8. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

9. Multifunkční hřiště – Lesní 

10. Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol 

11. Obnova kostela svatého Antonína Velikého v Liberci 

12. Obnova sportovišť Harcov 

13. PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová přírodní zóna Koloseum 

14. Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho 
využití 

15. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

16. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

17. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

18. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu 
a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity 

19. Revitalizace území Bendlova – Fibichova 

20. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

21. Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

22. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

23. Volnočasové plochy Liberec I 

24. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

 

Kromě výše uvedených projektů v rámci oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II SV byly do 
realizace a naplňování cílů IPRM zapojeny následující projekty spolufinancované mimo 
oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Severovýchod, u kterých byl potvrzen soulad s IPRM: 

· SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC, příjemce IQLANDIA, o.p.s., Operační 
program Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory 3.2 

                                                
2
 Projekty byly seřazeny abecedně. 
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· Science Learning Centre Liberec - doplnění expozic, příjemce IQLANDIA, o.p.s., 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory 3.2 

Fyzická realizace všech projektů byla ukončena k datu 31. 12. 2015 a došlo k naplnění 
všech nastavených monitorovacích indikátorů pro IPRM SV/004 na úrovni 100 % 
v porovnání s hodnotami schváleného OoZ (VRR č. 5/2016).  

Podrobnější informace o naplnění monitorovacích indikátorů je uvedena v kapitole 10 
závěrečné zprávy. 

 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci byl svým 
rozsahem zejména z hlediska počtu zapojených projektů a komplexní povahou 
neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města vyjma IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“, který sice disponoval větší finanční alokací, ale řádově 
menším počtem zapojených dílčích projektů a zejména různých realizátorů dílčích projektů. 

Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly  
a požadavky Řídícího orgánu kladla na statutární město Liberec, coby nositele tohoto IPRM 
jako celku i žadatele u části jeho dílčích projektů, velmi vysoké nároky.  

 

Zhodnocení naplnění cílů IPRM 

1) Naplnění globálního cíle 

Globální cíl IPRM byl definován následovně: 

Zajistit v Liberci atraktivní a přitažlivé možnosti a prostředí, které zvýší kvalitu života jeho 
obyvatel, přiláká další návštěvníky a bude i významným prvkem při rozhodování o volbě 
Liberce jako bydliště. 

Globální cíl IPRM se podařilo naplnit, a to zejména z těchto důvodů: 

· Zaměření projektů pokrývalo všechny oblasti definované v rámci dokumentu IPRM 
vyjma Aktivity 1.1.3 Regenerace a revitalizace lokalit typu brownfield pro podnikání, a 
to zejména na úrovni projektů podpořených z ROP SV (viz přehled projektů). Aktivita 

2.1.4 Investice do specifických oblastí trávení volného času byla naplněna projekty 
podpořenými z OP VaVPI (viz přehled projektů). 

· Cílové skupiny realizovaných projektů korespondovaly s nastavením globálního cíle, 
primárně se pak projekty zaměřily zejména na cílové skupiny obyvatel města a 
návštěvníky města. 

· Zapojení partnerů - do realizace IPRM na úrovni projektů podpořených z ROP SV se 

kromě statutárního města Liberec zapojila řad dalších subjektů zejména z řad 
nestátních neziskových organizací, významným realizátorem několika projektů byl 
také Liberecký kraj. Princip partnerství byl významně naplňován i v rámci dílčích 
projektů. 

· Jak je uvedeno níže, byly naplněny oba dílčí cíle IPRM a také všechny monitorovací 
indikátory IPRM, což prokazuje naplnění i globálního cíle IPRM. 
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2) Naplnění dílčích cílů 

Naplnění dílčích cílů bylo zajištěno jak realizací projektů podpořených z ROP SV, tak i 
prostřednictvím dalších dvou projektů podpořených z OP VaVpI. Vyhodnocení naplnění 
dílčích cílů bylo provedeno se zohledněním aktivit navázaných na jednotlivé dílčí cíle včetně 
uvedení konkrétních projektů podpořených z ROP SV i z OP VaVpI přiřazených 
k jednotlivým cílům, resp. aktivitám. 

 

Dílčí cíl Způsob naplnění cíle a konkrétní projekty 

Dílčí cíl 1 - Zlepšení 
stavu městského 
prostředí obnovou a 
revitalizací lokalit 
typu brownfield a 
chráněných památek 

 

Naplňování tohoto cíle se zaměřilo jednak na revitalizaci 
existujících lokalit typu brownfield v návaznosti na využití takových 
prostor pro veřejné služby, tak i na obnovu a revitalizaci památek, 
konkrétně sakrálních památek (kostely).  

Díky získané podpoře tak byl na území bývalého brownfieldu 
vybudován lůžkový hospic a proběhla obnova památkově 
chráněných objektů – sakrálních staveb. 

Dílčí cíl 1 tak byl naplněn. 

Konkrétní projekty naplňující dílčí cíl 1: 

· Lůžkový hospic v Libereckém kraji 

· Obnova kostela svatého Antonína Velikého v Liberci 

· Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a 
rozšíření možností jeho využití 

Dílčí cíl 2 - Rozšíření 
nabídky 
volnočasových 
aktivit, zejména v 
oblasti sportu a 
kultury, ale i v oblasti 
dalších možností 
trávení volného času 

Naplňování tohoto cíle bylo zajištěno primárně v oblasti sportovních 
volnočasových aktivit (v řadě případů v podobě kombinace 
rekonstrukce sportovišť a budování nových sportovišť). 
Významným příspěvkem k naplnění tohoto dílčího cíle bylo 
významné rozšíření kapacit pro sportovní aktivity a současně 
zvýšení kvality a využitelnosti – většina infrastruktury pro sportovní 
volnočasové aktivity je využitelná i pro občany města, nejen např. 
pro základní či střední školy. 

Významný podíl na naplnění tohoto dílčího cíle měla i revitalizace 
vybraných částí území města Liberec za účelem rozšíření možností 
volnočasových aktivit a oddychu obyvatel města i jejich 
návštěvníků (např. území Bendlova – Fibichova, lokalita Nové 
Pavlovice, atd.).   

Část projektů naplňujících tento dílčí cíl se zaměřovala na kulturu i 
další možností trávení volného času (např. Centrum Karla Buriana, 
Komunitní centrum Ruprechtice nebo Science Learning Centre).   

Dílčí cíl 2 tak byl naplněn. 

Konkrétní projekty naplňující dílčí cíl 2 (ROP SV): 

· Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých 
Pavlovicích 

· FK Krásná Studánka - Obnova sportoviště 

Příloha usnesení č. 556/2016 



   

 

· Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

· Komunitní centrum Ruprechtice 

· Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

· Multifunkční hřiště – Lesní 

· Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 

· Obnova sportovišť Harcov 

· PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová přírodní zóna 
Koloseum 

· Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a 
služeb Liberec 

· Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

· Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

· Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu 
a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity 

· Revitalizace území Bendlova – Fibichova 

· Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina  

· Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

· Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a 
Sokolovská 

· Volnočasové plochy Liberec I 

· ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

· Centrum Vlasty Buriana  

 

Konkrétní projekty naplňující dílčí cíl 2 (OP VaVpI): 

· SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC 

· SLCL - doplnění expozic 

 

 

Následně jsou uvedeny podrobné informace ke všem projektům zrealizovaným v rámci IPRM 
SV/004 včetně finančního čerpání dotace.  
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Ad 1. Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01176 

Fyzická realizace projektu byla ukončena. 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.  

Monitorovací indikátor projektu byl naplněn. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 4. 2. 2013. Poskytnutá dotace činila dle 
smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 4 184 016,26 Kč. 

Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu k 31. 12. 2015 činí 2 713 545,18 Kč, z toho 
dotace EU 2 298 205,47 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2016.  

2016: podána žádost o platbu (dále „ŽOP“) ve výši Celkové způsobilé výdaje (dále „CZV“) 
celkem 2 713 545,18 Kč, proplacena dotace 2 298 205,47 Kč 

Proplacené ŽoP za projekt celkem k podání této Závěrečné zprávy: 2 298 205,47 Kč. 

 

V rámci projektu byly průběžně aktualizovány webové stránky projektu zahrnující i informace 
o dílčích projektech zahrnutých v rámci IPRM. V souladu s pravidly pro publicitu ROP SV 
byly využívány postupy a formáty popsané v logo manuálu projektu. Propagace byla 
zajišťována prostřednictvím webových stránek projektu a webových stránek města, 
webových stránek Liberec mě baví.cz, prostřednictvím informačních panelů, letáků A5, 
plakátů, inzercí (Liberecký zpravodaj), letáků v MHD, tiskových zpráv, konferencí a 
prezentací. 

Stěžejní aktivity v rámci projektu: 
29. 01. 2010 – Seminář k I. výzvě k předkládání projektových záměrů 
25. 03. 2010 – Veřejné projednání IPRM 
01. 06. 2011 – Veřejné projednání záměrů statutárního města Liberec 
23. 01. 2012 – Veřejná debata nad projekty 
24. 04. 2012 – Seminář pro žadatele a příjemce v rámci IPRM 
04. 12. 2013 – Konference pro veřejnost v budově bývalých městských lázní 
08. 12. 2015 – Závěrečná konference IPRM ve vestibulu Velkého výstavního sálu 

Severočeského muzea v Liberci  

 

Ad 2. Centrum Vlasty Buriana, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01138 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.  

Předkladatelem projektu byla Společnost Vlasty Buriana, o.p.s.  

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemce a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 3. 2. 2015. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 11 866 650,95 Kč. 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 9 823 179,83 Kč, z toho 
dotace EU 8 349 702,85 Kč.  
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Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2016. 

2015: podána ŽoP ve výši 11 737 776,65 Kč  

- CZV celkem 9 823 179,83 Kč, proplacena v roce 2016 dotace 8 349 702,85 Kč. 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 8 349 702,85 Kč. 

 

Cílem projektu byla výstavba multifunkční pětipatrové budovy, která vytvoří prostor 
v bezprostřední blízkosti rodného domu Vlasty Buriana k provozování aktivit blízkých osobě 
Vlasty Buriana. Klubové bezbariérové centrum nabízí připomínku filmové a divadelní tvorby a 
vytváří prostor k volnočasovým aktivitám spojeným s osobností „krále komiků“ a setkávání 
jeho příznivců.   

Ad 3. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01251 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.  

Předkladatelem projektu byl SK RAPID Pavlovice.  

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 8. 7. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 20 231 973,18 Kč. 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 20 576 940,04 Kč, z toho 
dotace EU 17 490 399,03 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2013 a 2014. 

 

2013: podána ŽoP ve výši 5 232 184, 34 Kč  

- CZV celkem 5 605 013,90 Kč, v roce proplacena dotace 4 764 261,81 Kč 

2014: podány ŽoP ve výši 14 081 870,89 

- CZV celkem 14 971 926,14 Kč, proplacena dotace 12 726 137,21 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 17 490 399,03 Kč. 

 

Cílem projektu byla dostavba a komplexní rekonstrukce sportovního areálu SK RAPID 
Pavlovice, který se nachází v Liberci-Starých Pavlovicích. Byl uzpůsoben současným 
technickým a bezpečnostním standardům a navržen na základě poznatků shromážděných 
při předchozím provozu s ohledem na cílové skupiny uživatelů. Vznikla dvě fotbalová hřiště, 
dva tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal a atletický sektor s běžeckou rovinkou, 
rozběhovou drahou pro skok daleký a sektorem pro vrh koulí. Vybudovány byly spojovací 
zpevněné komunikace, parkoviště s 13 místy a doplňkový prostor pro diváky. Rekonstrukcí 
prošlo technické zázemí, zřízeno bylo osvětlení umělého trávníku a automatická závlaha. 
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Ad 4. FK Krásná Studánka - Obnova sportoviště, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01226  

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.  

Předkladatelem projektu byl Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA. 

MI projektu je naplněn. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 30. 5. 2014. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 13 178 180,53 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu  jsou k 31. 12. 2015 ve výši 15 501 253,00 Kč, z toho 
dotace EU 13 176 065,04 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v letech 2014 a 2015. 

2014: podána ŽoP ve výši 4 982 589,24 Kč 

- CZV celkem 5 849 769,70 Kč, proplacena dotace 4 972 304,24 Kč 

2015: podána ŽoP ve výši 8 203 760,81 Kč 

- CZV celkem 9 651 483,30 Kč, proplacena dotace ve výši 8 203 760,80 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 13 176 065,04 Kč. 

 

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce plochy fotbalového hřiště s oplocením a 
nová výstavba tréninkového hřiště (víceúčelové hřiště s umělým povrchem se samostatným 
osvětlením a oplocením.  

Vybudováno bylo také beachvolejbalové hřiště, tenisové hřiště s přidruženými tribunami a 
oplocením). 

 

Ad 5. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01259 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 18. 11. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 27 411 186,97 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 31 079 674,52 Kč, z toho 
dotace EU 26 417 723,34 Kč.  
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Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2015. 

2014 podána ŽoP ve výši 9 025 992,15 Kč 

- CZV celkem 9 822 289,06 Kč, v roce 2015 proplacena dotace 8 348 945,70 Kč 

2015: podána ŽoP ve výši 18 170 416,03 Kč  

- CZV celkem 21 257 385,46 Kč, proplacena dotace 18 068 777,64 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 26 417 723,34 Kč. 

 

Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího areálu jezdeckého klubu v podobě zkvalitnění 
stávajícího provozu, zlepšení podmínek pro chov koní, snížení provozních nákladů, a to 
zejména na vytápění.  

Modernizace a vnitřní dispoziční změny provedené ve stájích povedou ke zvýšení počtu 
ustájených koní a tím k zajištění lepšího uspokojení poptávky po jezdeckém sportu ze strany 
široké veřejnosti i členů Jezdeckého klubu. 

 

Ad 6. Komunitní centrum Ruprechtice, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/11.01256 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byla Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 20. 8. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 7 826 369,48 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 8 800 138,15 Kč, z toho 
dotace EU 7 480 117,23 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2013 a 2015. 

2013: podána ŽoP ve výši 444 106,28 Kč 

- CZV celkem 522 478,00 Kč, proplacena dotace 444 106,28 Kč 

2015: podány ŽoP ve výši 7 302 222,52 Kč 

- CZV celkem 8 277 660,15 Kč, proplacena dotace 7 036 010,93 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 7 480 117,23 Kč. 

Společenské a kulturní aktivity, které příjemce poskytuje široké veřejnosti, probíhají v budově 
fary a ve františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý areál. Navržené 
stavební úpravy nemovitostí měly za účel vytvořit z prozatímně upravených prostor ve 
stávajících, výše zmíněných, objektech lépe provozně uspořádaný celek. Zároveň vnitřní 
prostory svým prostorovým a hygienickým standardem lépe splňují současné nároky 
uživatelů. Nedílnou součástí projektu byla také úprava přilehlých pozemků zahrady pro 
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volnočasové aktivity. 

 

Ad 7. Lůžkový hospic v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01332 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 7. 11. 2014. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 87 156 775,88 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 96 687 072,20 Kč, z toho 

dotace EU 82 184 011,36 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2015 a 2016. 

2015: podány ŽoP v celkové výši 47 058 141,14 Kč  

- CZV celkem 50 701 513,69 Kč, proplacena dotace 43 096 286,63 Kč 

2015: podána ŽoP ve výši 41 523 505,03 Kč  

- CZV celkem 45 985 558,51 Kč, proplacena dotace 39 087 724,73 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 82 184 011,36 Kč. 

 

V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou nových 
křídel k hlavní budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího areálu 
včetně stavebních úprav stávající administrativní budovy. Areál byl typickým brownfieldem.  

Realizací projektu došlo ke vzniku lůžkového hospice s kapacitou 28 lůžek. Dále realizací 
projektu došlo ke vzniku zázemí pro domácí hospicovou péči, zázemí pro edukační činnost, 
půjčovny pomůcek a poradny pro klienty. Projekt zahrnoval rovněž sadové a terénní úpravy, 
oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury.  

 

Ad 8. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01261 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální 
radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 22. 4. 2014. Poskytnutá 
dotace činila dle smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 8 789 466,38 
Kč. 
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Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 83 682 669,09 Kč, z toho 
dotace EU 7 968 098,90 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2015. 

2015: podána ŽoP ve výši 7 980836,88 Kč  

- CZV celkem 9 354 578,19 Kč, proplacena dotace 7 968 098,90 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 7 968 098,90 Kč. 

 

V rámci projektu došlo k modernizaci vnitřních prostor budovy muzea a k vybudování nové 
expozice hudebních automatů. V rámci úprav vnitřních prostor byl konkrétně vybudován 
výtah, aby budova muzea byla přívětivější z hlediska bezbariérovosti a snazšího pohybu po 
jednotlivých expozicích, dále došlo k rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky muzea. 
Došlo rovněž k modernizaci kamerového systému 

 

Ad 9. Multifunkční hřiště – Lesní, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01202 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byla Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 2. 10. 2012. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 5 023 589,93 Kč. 

  

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 5 910 105,86 Kč, z toho 
dotace EU 5 023 589,93 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2013. 

2013: podána ŽoP ve výši 5 023 589,93 Kč  

- CZV celkem 5 910 105,86 Kč, proplacena dotace 5 023 589,93 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem:  5 023 589,93 Kč. 

 

V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření využití původního školního hřiště. 
Multifunkční hřiště je v určitém režimu (dle provozního řádu) zpřístupněno široké veřejnosti. 
Součástí projektu byla celková revitalizace hřiště, jeho okolí a zlepšení podmínek pro trávení 
volného času na tomto hřišti. Využívání hřiště je primárně plánováno pro žáky ZŠ Lesní a 
rodiny s dětmi z přilehlých částí Liberce. 
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Ad. 10. Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01146 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 31. 7. 2014. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 21 995 910,28 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 25 689 660,11 Kč, z toho 
dotace EU 21 836 211,09 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2013. 

2013: podána ŽoP ve výši 21 995 910,28 Kč  

- CZV celkem 25 689 660,11 Kč, proplacena dotace 21 836 211,09 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 21 836 211,09 Kč. 

 

Cílem projektu byla rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k jeho 
zpřístupnění a zejména zatraktivnění pro široké spektrum občanů. Areál lze po revitalizaci 
využívat pro sportovní a volnočasové aktivity, a to v průběhu celého roku. 

Jezdecký klub v Liberci díky realizaci tohoto projektu získal kvalitní a moderní zázemí pro 
svou činnost. Zároveň došlo k rozšíření areálu a nabídky sportovně-rekreačních aktivit klubu, 
které jsou zaměřeny na širokou veřejnost toužící po aktivním trávení volného času. 

 

Ad. 11. Obnova kostela svatého Antonína Velikého v Liberci, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01265 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byla Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 7. 4. 2014. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 6 384 678,98 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 7 227 892,57 Kč, z toho 

dotace EU 6 045 087,42 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014 a 2015. 

2014: podána ŽoP ve výši 2 345 143,46 Kč  
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- CZV celkem 2 661 000,31 Kč, proplacena dotace 2 261 850,26 Kč 

2015: podány ŽoP v celkové výši 3 973 076,07 Kč 

- CZV celkem 4 566 892,26 Kč, proplacena dotace 3 881 858,41 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 6 045 087,42 Kč. 

 

Projekt řešil rekonstrukci kostela Sv. Antonína Velikého v centrální části města. Objekt se 
před započetím rekonstrukce nacházel téměř v havarijním stavu, kdy poslední rekonstrukce 
objektu proběhla ve druhé polovině 19. století.  

Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace kostela včetně výstavby sociálního zázemí. 
Rekonstrukcí kostela vznikly důstojné prostory k probíhajícím aktivitám, sociální zázemí pro 
návštěvníky kostela i pracovníky farnosti. 

 

Ad. 12. Obnova sportovišť Harcov, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01141 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Sportovní klub Technické univerzity v Liberci, z. s. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 22. 9. 2011. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 13 061 953,41 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 15 367 004,02 Kč, z toho 
dotace EU 13 061 953,40 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2012. 

2012: podány ŽoP v celkové výši 13 134 503,01 Kč  

- CZV celkem 15 367 004,02 Kč, proplacena dotace 13 061 953,40 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem:  13 061 953,40 Kč. 

 

Cílem projektu bylo vylepšení stávajícího stavu sportovních ploch, plochy kurtů, fotbalového 
hřiště a vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit a tělovýchovy. 
Sportovní plochy budou pravidelně využívány nejen studenty TUL, ale také žáky základních 
a středních škol, občany města Liberce a sportovními kluby. 
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Ad. 13. PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová přírodní zóna Koloseum, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01260 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 3. 12. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 13 813 835,89 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 10 713 582,88 Kč, z toho 
dotace EU 9 106 545,44 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014 a 2016. 

2014: podána ŽoP ve výši 719 950,00 Kč  

- CZV celkem 0 Kč, dotace nebyla proplacena 

2015 podána ŽoP ve výši 12 784 147,73 Kč 

- CZV celkem 10 713 582,88 Kč, v roce 2016 proplacena dotace 9 106 545,44 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 9 106 545,44 Kč. 

 

Předmětem projektu byla obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední 
blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a 
estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality. Cílem projekt je zatraktivnit 
předmětné plochy parku a lesoparku a zpřístupnit je veřejnosti.   

V lokalitě Nové Pavlovice v Liberci tak vznikla z dosud zanedbané a nevyužívané přírodní 
plochy volnočasová přírodní zóna s venkovním divadlem. V rámci projektu došlo k úpravě a 
vyčištění území, zpevnění ploch, vybudování letního amfiteátru s krytým jevištěm a částečně 
krytým hledištěm, instalaci relaxačních a herních prvků, zbudování dětského hřiště, 
sportovně-relaxačních ploch, outdoor fit centra pro seniory i handicapované všech věkových 
kategorií. Obnoveno bylo také zázemí areálu, vybudovány přístupové komunikace, 
instalováno venkovní osvětlení, kontrolní kamerový a zabezpečovací systém. Vysázela se 
nová zeleň a vybudovala parkovací místa včetně stání pro imobilní občany. 

 

Ad. 14. Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností 
jeho využití, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01246 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byla Římskokatolická farnost – děkanství Liberec - Rochlice. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 1. 3. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
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z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 6 965 767,36 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 8 195 020,43 Kč, z toho 
dotace EU 6 965 767,35 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2013 a 2014. 

2013: podány ŽoP v celkové výši 2 002 124,64 Kč  

- CZV celkem 2 355 440,77 Kč, proplacena dotace 2 002 124,64 Kč 

2014: podána ŽoP ve výši 4 963 643,57 Kč  

- CZV celkem 5 839 579,66 Kč, proplacena dotace 4 963 642,71 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 6 965 767,35 Kč. 

 

Předmětem projektu byla revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby došlo k jeho 
zatraktivnění a zpřístupnění širšímu okruhu občanů, kteří jej mohou celoročně využívat pro 
volnočasové aktivity.  

Součástí projektu byla revitalizace a zajištění zpřístupnění věže kostela, kde byla vytvořena 
vyhlídka na Libereckou kotlinu a upraven a zabezpečen výstup na věž. Další částí projektu 
byla revitalizace chrámové lodi, kterou došlo k vytvoření prostoru pro volnočasové a kulturní 
aktivity. Dále byl vytvořen bezbariérový přístup do objektu společně s vyznačením parkovací 
plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý objekt bude samozřejmě i nadále 
sloužit i pro účely činnosti farnosti. 

 

Ad. 15. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb 
Liberec, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01248 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 14. 5. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 16 934 875,66 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 19 923 383,13 Kč, z toho 
dotace EU 16 934 875,66 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2015. 

2014: podána ŽoP ve výši 16 934 876,04 Kč  

- CZV celkem 19 923 383,13 Kč, v roce 2015 proplacena dotace 16 934 875,66 Kč 
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Proplacené ŽoP za projekt celkem: 16 934 875,66 Kč. 

 

Projekt řešil rekonstrukci stávajícího školního hřiště a tělocvičny v areálu SŠ gastronomie a 
služeb v Liberci, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti.  

Školní hřiště a tělocvična v oploceném areálu SŠ gastronomie a služeb v Liberci, části Králův 
háj, se tak otevřela veřejnosti. Původní objekt tělocvičny neprošel žádnou modernizací od 
doby výstavby v letech 1964-67. Rovněž hřiště od svého vybudování neprošlo žádnou 
modernizací ani úpravou a bylo již v havarijním stavu, bez možnosti širšího využití. Díky 
realizaci projektu bylo možné zrekonstruovat tělocvičnu, postavit její přístavbu a ještě 
kompletně přestavět školní hřiště. 

 

Ad. 16. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01243 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 18. 2. 2013. Poskytnutá dotace činila dle 
smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 22 510 381,42 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 24 820 692,17 Kč, z toho 
dotace EU 21 097 588,33 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v letech 2013 až 2015. 

2013: podány ŽoP ve celkové výši 6 012 420,22 Kč  

- CZV celkem 7 067 852,62 Kč, v roce 2013 proplacena dotace ve výši 3 232 575,58 a 

v roce 2014 proplacena dotace ve výši 2 775 099,14 Kč 

2014: podány ŽoP v celkové výši 17 457 667,69 Kč  

- CZV celkem 17 752 839,55 Kč, v roce 2014 proplacena dotace 7 534 164,70 Kč a 
v roce 2015 proplacena dotace ve výši 7 555 748,91 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem:  21 097 588,33 Kč. 

 

Předmětem projektu byla přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení areálu 
současným standardům. Nové prostory splňují nároky kladené na moderní sportoviště.  

V rámci projektu došlo k rekonstrukci sálu sokolovny, včetně zateplení a přístavby 
polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten pro sál a venkovní sporty. Nově byl 
vybudován vstupní třípodlažní objekt, který propojil sál sokolovny a sociální zázemí. Jeho 
součástí je zázemí pro návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. V rámci 
projektu vzniklo jedno nové pracovní místo. 
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Ad. 17. Revitalizace hřiště v Kateřinkách, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01205 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Objevitelé. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 21. 3. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 6 174 071,84 Kč. 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 7 263 613,93 Kč, z toho 
dotace EU 6 174 071,83 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2013. 

2013: podány ŽoP v celkové výši 6 174 071,83 Kč  

- CZV celkem 7 263 613,93 Kč, proplacena dotace 6 174 071,83 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem:  6 174 071,83 Kč. 

 

Cílem projektu byla revitalizace hřiště v ulici U Hřiště v Kateřinkách. Součástí projektu bylo 
vytvoření travnaté rekreační louky, víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou, 
objektu pro sportovní náčiní a úkryt pro návštěvníky při nepřízni počasí.  

Součástí projektu bylo rovněž vybudování pobytových ploch s kamennou a zatravňovací 
dlažbou, kde je i malé ohniště. Na severní straně byl svah zpevněn opěrnými zídkami s 
prkenným krytem, které tak zároveň slouží jako lavičky. Hřiště bylo oploceno. Součástí 
zájmového území je i dětský herní prvek – prolézačka. 

 

Ad. 18. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu 
a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01247 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 14. 5. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 3 513 777,27 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 4 134 027,78 Kč, z toho 
dotace EU 3 513 777,15 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014. 

2014: podána ŽoP ve výši 3 513 777,15 Kč  

- CZV celkem 4 134 027,78 Kč, proplacena dotace 3 513 777,15 Kč 
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Proplacené ŽoP za projekt celkem:  3 513 777,15 Kč. 

 

Projekt řešil revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu, p.o. a jeho zpřístupnění 
veřejnosti pro volnočasové aktivity (revitalizace a pořízení vybavení sportovního hřiště, 
kamenná tvrz, revitalizace a zastřešení jeviště a hlediště, úprava terénu, inženýrských sítí, 
stavba nových opěrných zdí, revitalizace chodníků). 

 

Ad. 19. Revitalizace území Bendlova – Fibichova, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01263 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl Sportovní klub Technické univerzity v Liberci, z.s. 

MI projektu je naplněn. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 9. 4. 2014. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 5 763 535,26 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 6 780 629,73 Kč, z toho 
dotace EU 5 763 535,26 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014. 

2014: podána ŽoP ve výši 5 925 280,91Kč  

- CZV celkem 6 780 629,73 Kč, proplacena dotace 5 763 535,26 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 5 763 535,26 Kč. 

 

Projekt řešil revitalizaci plochy zařazené do kategorie Významný krajinný prvek, 
lesoparkového charakteru v oblasti Starého města v Liberci. Předmětem projektu byly 
zejména terénní a sadové úpravy, technická opatření z hlediska bezpečnosti budoucího 
využití prostoru (instalace zábran a zajištění poklopu kanalizace) a dále osazení herních a 
sportovních prvků (venkovní fitness) a vytvoření malého amfiteátru. 

Lesopark ve Starém městě v Liberci tak po celkové revitalizaci může sloužit obyvatelům 
Liberce k pohodovému trávení volného času.  

 

Ad. 20. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01174 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 10. 10. 2012. Poskytnutá dotace činila dle 

Příloha usnesení č. 556/2016 



   

 

smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 16 716 621,60 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 17 767 865,82 Kč, z toho 
dotace EU 15 102 685,94 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014 a 2015. 

2013: podána ŽoP ve výši 3 537 791,56 Kč  

- CZV celkem 3 972 309,31 Kč, v roce 2014 proplacena dotace 3 376 462,91 Kč 

2014: podána ŽoP ve výši 12 389 370,49 Kč  

- CZV celkem 13 795 556,51 Kč, v roce 2015 proplacena dotace 11 726 223,03 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 15 102 685,94 Kč. 

 

Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci dvou hřišť při základních školách, které byly ve velmi 
špatném (až havarijním) stavu. Modernizovaná sportovní zázemí škol budou kromě potřeb 
výuky sloužit samozřejmě i širokému spektru zájemců z řad občanů o aktivní trávení volného 
času.   

Oba sportovní areály u libereckých základních škol, které postupně dosluhovaly, se změnily 
k nepoznání. Stará betonová plocha s místy prorůstající trávou zmizela a nahradil ji atletický 
ovál s umělých povrchem spolu s dalšími hřišti pro volejbal, basketbal anebo plážový 
volejbal. Nechybí ani sektor pro vrh koulí nebo pro skok do dálky. U obou škol také vzniklo 
dětské hřiště s pískovištěm či průlezkami. To ocení nejen menší děti z družiny, ale také 
maminky s dětmi z okolí. Sportovní areály jsou přístupné i široké veřejnosti. 

 

Ad. 21. Sokolovna Vesec – rekonstrukce, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01253 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu byl TJ Slovan Vesec. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla podepsána dne 27. 9. 2013. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % 
z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 9 035 500,96 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 9 975 066,57 Kč, z toho 
dotace EU 8 478 806,57 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2013 až 2015. 

2013: podána ŽoP ve výši 569 789,00 Kč  

- CZV celkem 670 340,00 Kč, proplacena dotace 569 789,00 Kč 

2014: podány ŽoP v celkové výši 3 972 678,65 Kč  
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- CZV celkem 4 529 769,31 Kč, v roce 2014 proplacena dotace ve výši 905 958,84 Kč 
a v roce 2015 proplacena dotace ve výši 2 944 345,06 Kč 

2015: podána ŽoP ve výši 4 615 334,59 Kč  

- CZV celkem 4 774 957,26 Kč, proplacena dotace 4 058 713,67 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 8 478 806,57 Kč. 

 

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého 
hřiště. Sportovní hřiště sloužilo jako rekreační plocha, zahrada a terasa objektu sokolovny, 
která byla využívána pro tělovýchovné a sportovní aktivity Tělovýchovné jednoty Slovanu 
Vesec. Stavební úpravy sokolovny a výstavba venkovního hřiště rozšířily stávající aktivity 
tělovýchovné jednoty a zároveň zkvalitnily současný stav sokolovny na úroveň odpovídající 
běžným standardům a potřebám. 

 

Ad. 22. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská, reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01331 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 11. 4. 2014. Poskytnutá dotace činila dle 
smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 11 291 367,78 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 12 694 267,30 Kč, z toho 
dotace EU 10 790 127,13 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2015. 

2014: podána ŽoP ve výši 10 834 548,05 Kč  

- CZV celkem 12 694 267,30 Kč, v roce 2015 proplacena dotace 10 790 127,13 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem:  10 790 127,13 Kč. 

 

Předmětem projektu bylo vybudování nového sportovního centra v areálu základní školy 
Vrchlického a Sokolovská, které bude sloužit k rozvoji pohybových aktivit.  

Hlavními uživateli centra jsou děti a mládež se zájmem o gymnastiku, step nebo team-
aerobic. Prostory ale bude moci využívat i široká veřejnost. 
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Ad. 23. Volnočasové plochy Liberec I, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01335 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 10. 4. 2015. Poskytnutá dotace činila dle 
smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 22 182 788,78 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 24 454 424,54 Kč, z toho 
dotace EU 20 786 260,85 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2016. 

2015: podána ŽoP ve výši 20 786 260,86 Kč  

- CZV celkem 24 454 424,54 Kč, v roce 2016 proplacena dotace 20 786 260,85 Kč 

 

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 20 786 260,85 Kč. 

 

Díky tomuto projektu byly zrekonstruovány a zmodernizovány volnočasové plochy při 
základních školách ve třech různých lokalitách města Liberec - Nové Pavlovice, Ostašov a 
Starý Harcov. Došlo k rozvoji infrastruktury v oblasti pohybově vzdělávacích a volnočasových 
aktivit. Díky těmto změnám byla zvýšena celkově atraktivita města a zároveň kvalita života 
obyvatel dotčených oblastí. Vznikly moderní bezpečné sportovní plochy, které budou 
využívány širokým spektrem občanů. Projekt v prvé řadě cílí na školní děti a mládež. Zkrátka 
ale nepřijdou i všichni ostatní, kdo rádi aktivně tráví svůj volný čas. 

 

Ad. 24. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01330 

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec. 

MI projektu jsou naplněny. 

Smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 9. 4. 2014. Poskytnutá dotace činila dle 
smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 11 618 014,26 Kč. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou k 31. 12. 2015 ve výši 12 939 413,84 Kč, z toho 
dotace EU 10 998 501,76 Kč.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014. 

2014: podána ŽoP ve výši 11 093 399,39 Kč  

- CZV celkem 12 939 413,84 Kč, proplacena dotace 10 998 501,76 Kč 
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Proplacené ŽoP za projekt celkem:  10 998 501,76 Kč. 

 

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce objektu tělocvičny, kterou má ve správě ZŠ 
Sokolovská. Rekonstrukce objektu zahrnovala generální opravu střechy, asanaci vnitřních 
obvodových zdí a obkladů včetně zabezpečení a výměny radiátorů, broušení a úpravu 
podlahové krytiny, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. Nově bylo 
pořízeno fitness vybavení, sauna a vybavení (nábytek) klubovny. Tělocvična bude sloužit pro 
účely výuky základní školy, jakož i pro širokou veřejnost pro volnočasové aktivity. 

 

 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

Monitorovací období 24. 2. 2011 – 31. 12. 2011 

Dne 11. 3. 2011 bylo vyhlášeno II. kolo výzvy na sběr projektových záměrů IPRM Liberec – 
Aktivní a kvalitní život v Liberci. Výzva měla za cíl doplnit seznam indikativních projektů o 
další projektové záměry.  

Seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM obsahoval v monitorovaném 
období 17 projektových záměrů - z toho 16 záměrů směřovalo do Regionálního operačního 
programu Severovýchod (ROP SV) do opatření 1.1, 2.1, 3.1 a 1 záměr do Operačního 
programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy 
a výzkumu.  

Z hlediska žadatelů podali své záměry Statutární město Liberec, LABYRINT BOHEMIA, 
o.p.s., Jezdecký klub Liberec, o.s., Dopravní podnik města Liberce, a.s., Městské lesy 
Liberec, p.o., Geotermální energie pro občany o.p.s., Sportovní areál Liberec, s.r.o., 
Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci, o.s. a Čmelák – Společnost přátel přírody, 
o.s.  

Všichni žadatelé předložili záměry do Regionálního operačního programu Severovýchod 
(ROP SV), kromě žadatele LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., jenž předložil žádost a zahájil 
realizaci projekt v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace. 

Do seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM se předpokládalo zapojení celkem 
16 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, opatření 1.1, 2.1, 3.1 a 1 projektu v rámci 
Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a 
popularizace vědy a výzkumu. 

V monitorovaném období byl předložen a schválen indikativní seznam projektů zapojených 
do IPRM.  

1) V rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 
se předpokládalo zapojení celkem 16 projektů.  

V monitorovacím období byl podán, schválen a realizován pouze 1 z těchto projektů - 
Obnova sportovišť Harcov. U projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a 
ZŠ Aloisina výšina bylo uspořádáno VŘ a v měsíci říjnu vybrána společnost na tvorbu 
projektové žádosti. Vypracovaná projektová žádost čekala na schválení Zastupitelstvem 
města. 
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2) V rámci jiných Operačních programů – Operačního programu Věda a výzkum pro 
inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu byl 
schválen 1 projekt, který byl ve fázi zahájení realizace. 

Za monitorované období nebyly podány žádné žádosti o platbu dílčích projektů a nebyly tedy 
ani proplaceny žádné žádosti o platbu dílčích projektů.  

 

Monitorovací období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 

V lednu 2012 došlo ke schválení výsledků výzvy zastupitelstvem. Díky výzvě došlo 
k doplnění seznamu indikativních projektů o další projektové záměry a vznikla tak 
aktualizovaná podoba indikativního seznamu. V průběhu roku 2012 byl však indikativní 
seznam několikrát upravován formou změn. Kromě zapojených projektů se řešily také 
žádosti o navýšení rozpočtu u některých z projektů. Všechny změny, které byly schváleny 
Řídícím výborem, byly poté schváleny také zastupitelstvem města. 

V monitorovaném období došlo několikrát k úpravě indikativního seznamu projektů 
zapojených do IPRM. Indikativní seznam byl doplněn o nové projekty. V seznamu dílčích 
projektů realizovaných v rámci IPRM bylo ke konci monitorovacího období zapojeno celkem 
37 projektů, všechny směřovaly do Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP 
SV) do opatření 2.1.  

Z původního indikativního seznamu byly staženy projekty: Multifunkční dráha Zvolenská, 
Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci, Přestavba monofunkčních 
sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci, Rozšíření využití budovy liberecké radnice, 
Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“, Volnočasové 
plochy Liberec – úprava. 

V monitorovacím období byl finančně ukončen pouze jeden projekt, a to projekt Obnova 
sportovišť Harcov.  

 

Monitorovací období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 

Na konci března roku 2013 proběhlo vyhodnocení III. výzvy k předkládaní projektových 
záměrů do IPRM. Návazně na to proběhlo jednání Řídícího výboru, který doporučil projekt 
Lůžkový hospic v Libereckém kraji k zařazení do IPRM. V květnu 2013 byl zpracován 
přehled dopadu aktuálního indikativního seznamu projektů IPRM včetně jejich vlivu na 
naplňování aktivit a plnění monitorovacích indikátorů IPRM a návazně na to dne 27. 6. 2013 
proběhlo jednání zastupitelstva města Liberec, které schválilo několik změn v rámci 
indikativního seznamu projektů + navazující změny rozpočtu IPRM. 
 
Z původního indikativního seznamu bylo oproti roku 2013 staženo 11 projektů:  

- Centrum historie tramvajové dopravy,  
- Modernizace Divadla F.X.Šaldy,  
- Centrum pro přírodu,  
- Rekreační a sportovní areál Vesec,  
- Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci,  

- Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská,  
- Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci,  

- Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup,  
- Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec,  
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- Rekonstrukce multifunkčního sportovního areálu TJ Lokomotiva Liberec,  
- Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec (přesun do IPRM SV/003). 

 

Na druhou stranu bylo do indikativního seznamu zařazeno v návaznosti na vyhodnocení III. 
výzvy k předkládaní projektových záměrů dalších 9 nových projektů: 

- Lůžkový hospic v Libereckém kraji 
- Rekonstrukce a modernizace Jezdeckého klubu Liberec – II. Etapa 

- Rekonstrukce a revitalizace kina Varšava na universální sál s atraktivní dramaturgií 
- Obnova kostela sv. Antonína Velikého v Liberci 

- Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou 

- Výstavba sportovní haly v areálu SK Rapid Pavlovice v Liberci 

- Centrum podpory historického motorismu 

- Centrum Vlasty Buriana 

- Kulturně pohybové centrum Koloseum 
 

V seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM bylo ke konci monitorovacího období 
zapojeno celkem 35 projektů, všechny směřující do Regionálního operačního programu 
Severovýchod (ROP II SV) do opatření 2.1.  

Finančně byly v roce 2013 ukončeny tři projekty: 

-  Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol,  
- Multifunkční hřiště – Lesní,  
- Revitalizace hřiště v Kateřinkách. 

 
U ostatních projektů probíhala jejich realizace v různých fázích (realizace VŘ, realizace 
stavby, finanční proplácení atd). 

 

Monitorovací období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 

V průběhu roku 2014 nebyl doplněn indikativní seznam o žádný projekt směřující do ROP SV 
2.1 (výzva pro předkládání dílčích projektů IPRM byla ukončena v závěru roku 2013). 

V indikativním seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci tematického IPRM bylo v roce 
2014 zapojeno celkem 28 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 
Rozvoj regionálních center. V průběhu sledovaného období došlo k odstoupení od realizace 
několika projektů, popř. k odstoupení od dotační smlouvy, či vypovězení dotační smlouvy. 

U projektu Centrum podpory Geotermální energie došlo na jaře 2014 k pozastavení fyzické 
realizace projektu, kdy následně poskytovatel dotace zahájil kroky k ukončení smlouvy 
s příjemcem. To mělo následně významný vliv jak na finanční plán IPRM, tak i na 
monitorovací indikátory IPRM. Blíže viz. kapitola 7 Problémy při realizaci IPRM. 

V roce 2014 došlo k finančnímu ukončení těchto projektů: 

1) Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti 
pro volnočasové aktivity 

2) Revitalizace území Bendlova – Fibichova 

3) Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností 
jeho využití 
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4) ZŠ Sokolovská – rekonstrukce  

5) Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

U ostatních podpořených projektů probíhala realizace v různých fázích (minimálně realizace 
výběrových řízení na zhotovitele stavby, převážně probíhaly fyzické realizace a v neposlední 
řadě došlo v roce 2014 k ukončení fyzické realizace u řady projektů. 

 
Monitorovací období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 

Do IPRM bylo ke konci monitorovacího období zapojeno celkem 24 projektů ROP NUTS II 
Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a 2 projekty podpořené z OP 
VaVpI. 

K datu 31. 12. 2015 byly fyzicky ukončeny všechny projekty z indikativního seznamu včetně 
obou projektů z TOP a následně byly podány poslední žádosti o platbu v rámci finančně 
neukončených projektů. K datu zpracování této zprávy již byly všechny závěrečné žádosti o 
platbu proplaceny. 

 

Čerpání finančních prostředků a aktualizace monitorovacích indikátorů jsou uvedeny v části 
A. Věcná část zprávy - 3. Popis realizace IPRM a v rámci kapitoly 10. Plnění monitorovacích 
indikátorů pak plnění cílů definovaných na úrovni monitorovacích indikátorů  

Částky podaných žádostí o platbu jednotlivých dílčích projektů zapojených do implementace 
IPRM včetně časového určení a proplacené dotace jsou podrobně rozepsány v části A. 
Věcná část této zprávy o postupu realizace IPRM - 3. Popis realizace IPRM. 

SHRNUTÍ 

Cíl IPRM stanovený Smlouvou o alokaci prostředků a jejími dodatky i zakotvené v 
dokumentu IPRM byl naplněn, jak je uvedeno ve vyhodnocení naplnění dílčích cílů v rámci 
kapitoly 3 Popis realizace IPRM. 

 

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

- 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM (projektu na realizaci 
IPRM) 

Předpokládané období realizace:  Od:   -   do:  - 

Popis dalších aktivit IPRM: 

Fyzická realizace všech dílčích projektů financovaných z ROP NUTS II SV byla ukončena do 
konce roku 2015 a všechny zrealizované projekty se nacházejí ve fázi udržitelnosti.  
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7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů: 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM 

V rámci realizace došlo k několika aktualizacím indikativního seznamu dílčích projektů IPRM 
včetně vyřazení některých projektů v důsledku jejich nerealizace, což mělo významný vliv i 
na plnění finančního plánu IPRM a zejména naplňování hodnot monitorovacích indikátorů 
IPRM. 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM navíc v řadě případů vyžadovala díky spojení se 
změnou hodnot monitorovacích indikátorů a finančního plánu také přípravu Dodatku 
Smlouvy, kdy konkrétní změny a z toho vyplývající důsledky jsou podrobně rozepsány v části 
A. Věcná část zprávy - 3. Popis realizace IPRM. 

Přes problémy spojené s aktualizací indikativního seznamu se podařilo realizovat IPRM se 
zařazením 24 projektů spadajících do oblasti podpory 2.1 a naplnit jednak cíle IPRM na 
úrovni globálního i dílčích cílů jak je uvedeno v kapitole č. 3 této zprávy a současně naplnit 
na 100 % monitorovací indikátory ve vztahu k schválenému Oznámení o změně č. 31 (VRR 
č. 5/2016), a to současně za vynaložení nižší než původně plánované alokace. 

 

Aktualizace hodnot monitorovacích indikátorů IPRM 

Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo stanoveno na základě výsledků první výzvy k podání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podány ve formě rozšířených 
projektových fiší včetně odhadu plánovaných monitorovacích indikátorů.  

Konkrétní hodnoty monitorovacích indikátorů pro jednotlivé projekty zařazené do IPRM pak 
byly uvedeny až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde ovšem došlo ke 
změnám podaných projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům).  

Dalším významným faktorem byla výše zmíněná několikanásobná aktualizace indikativního 
seznamu dílčích projektů IPRM v návaznosti na zařazení dalších projektových záměrů 
v rámci II. a III. výzvy 

Současně také probíhala aktualizace cílových hodnot monitorovacích indikátorů dle 
skutečného naplnění dílčími projekty. 

Z hlediska posouzení míry problémovosti je významný stupeň naplňování hodnot 
monitorovacích indikátorů vůči cílovým hodnotám stanoveným ve Smlouvě, u kterých je 
s výjimkou MI „Počet zapojených partnerů“ stupeň naplnění MI vždy významně vyšší než 
100 %, přičemž oproti původní alokaci stanovené v rámci Smlouvy se reálný nárok na 
alokaci poměrně významně snížil. To prokazuje velmi vhodné zacílení a přínosy projektů 
zahrnutých v rámci IPRM. 

Podrobnější informace k aktualizaci cílových hodnot monitorovacích indikátorů IPRM jsou 
uvedeny v v části A. Věcná část zprávy - 3. Popis realizace IPRM, podrobnější informace 
k naplňování cílových indikátorů pak v části 10. Plnění monitorovacích indikátorů. 

 

Posun, aktualizace plnění finančního plánu IPRM 

Posun plnění finančního plánu z důvodu finančních čerpání dílčích projektů zapojených do 
implementace IPRM způsobené šetřením průběhu některých veřejných zakázek na 
zhotovitele stavby projektů Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, posunem 
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harmonogramu dokončení dílčích projektů.  

Dalším důvodem posunu plnění finančního plánu IPRM byla velmi významná obměna 
indikativního seznamu projektů v rámci II. výzva a zejména pak v rámci III. výzvy, a také 
v důsledku vyřazení některých projektů s významným vlivem na čerpání alokace. 

Stěžejní vliv měl v tomto ohledu projekt Centrum podpory Geotermální energie (reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01128), kdy v roce 2014 došlo k pozastavení fyzické realizace projektu 
v důsledku vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Dne 17. 2. 2015 Regionální rada 
regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Regionální rada“) zaslala na statutární město 
Liberec oficiální stanovisko k projektu, kdy na základě fyzické kontroly Regionální rady došlo 
k ponížení celkových způsobilých výdajů projektu na 0,- Kč (z původních cca 64,5 mil. Kč), a 
to z důvodu porušení pravidel ROP SV a příjemci bylo ze strany ÚRR navrženo odstoupení 
od smlouvy, které příjemce neakceptoval, přestože na dotaci není právní nárok. Z důvodu, 
kdy projekt byl součástí indikativního seznamu a nositel IPRM (statutární město Liberec) byl 
povinen plnit závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace (plnit cíle a 
indikátory projektu, předkládat monitorovací zprávy apod.), ale prokazatelně indikátory 
nenaplňoval, byl dne 30. 3. 2016 svolán Řídící výbor IPRM, který doporučil vyřazení projektu 
z indikativního seznamu integrovaného plánu, aby nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících ze smlouvy a mohlo dojít k ukončení předmětného IPRM. Zastupitelstvo město 
schválilo aktualizaci indikativního seznamu (návrh na vyřazení projektu) na svém zasedání 
konaném dne 28. 4. 2016 usnesením č. 97/2016. Oznámení o změně bylo na Úřad 
Regionální rady doručeno dne 5. 5. 2016. Změna byla ze strany Regionální rady schválena a 
projekt vyřazen z indikativního seznamu. 

Snižování alokace IPRM bylo dále vyvoláno rozdílem mezi předpokládanou hodnotou 
veřejných zakázek v rámci dílčích projektů, kdy vysoutěžená cena některých zakázek byla 
mnohdy významně nižší než jejich předpokládaná hodnota, která byla ve finančním plánu 
zakomponována. To mělo významný dopad na finanční plány dílčích projektů a návazně pak 
na celkový finanční plán IPRM. 

Další významný vliv měly korekce dílčích žádostí o platby jednotlivých projektů zapojených 
do implementace a také díky výsledkům zadávacích řízení na realizaci projektů,  

 

Zařazení potenciálně problémových projektů do indikativního seznamu 

Některé z projektů, zařazených do indikativního seznamu (vč. projektů schválených ve 
zvláštním režimu), nakonec nebyly realizovány. 

 

Personální a politické změny na statutárním městě Liberec včetně změny manažera IPRM 
v roce 2015 

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů: 

Včasná příprava Oznámení o změně včetně navazující přípravy Dodatků Smlouvy 

Průběžné sledování a vyhodnocování dopadů změny indikativního seznamu na plnění 
finančního plánu a cílových hodnot monitorovacích indikátorů 

Vyhlášení III. výzvy ke sběru projektových záměrů  

Vytvoření zásobníku projektových záměrů nad rámec aktuální alokace (projekt hraniční a 
projekty ve zvláštním režimu - nad rámec aktuálně volné alokace).  
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Zdůvodnění postupu při zadávání VŘ kontrolním orgánům (ÚOHS, ÚRR) 

Kontrola a řádné provádění technického dozoru investora, pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a autorského dozoru u dílčích projektů 

Projednávání a zjišťování skutečného stavu a nepředvídatelnosti více/méně prací projektů 

Namátkové kontroly postupu realizace jednotlivých projektů ze strany statutárního města 
Liberec 

Zvýšená kontrola administrativních výstupů při přípravě a realizaci dílčích projektů 
zapojených do implementace 

 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis nepodstatné změny: 

Změny podrobně rozepsány v části A. Věcná část zprávy - 3. Popis realizace IPRM. 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

V následující tabulce jsou uvedeny podstatné změny IPRM, které vedly k vydání a podpisu 
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Blíže jsou jednotlivé změny podrobně rozepsány 
v části A. Věcná část zprávy - 3. Popis realizace IPRM. 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

1) Změna finančního plánu IPRM 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 18.10. 2011 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR  ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 27. 10. 2011 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

2) Aktualizace seznamu dílčích projektů a aktualizace finančního plánu IPRM 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 6. 9. 2012   

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 
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Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 17. 9. 2012 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

3) Aktualizace seznamu dílčích projektů 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 16. 1. 2013 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 4. 2. 2013 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

4) Aktualizace finančního plánu IPRM 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 19. 6. 2013   

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 28. 6. 2013 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

5) Aktualizace indikativního seznamu dílčích projektů v rámci IPRM včetně finančního 
plánu IPRM dle opatření a dle let 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 12. 11. 2013   

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 22. 11. 2013 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

6) Změny nároku na alokaci IPRM v důsledku vývoje realizace dílčích projektů 
zařazených v indikativním seznamu, v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích 
projektů a nepřiznání podpory na jeden z projektů v rámci seznamu dílčích projektů 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ANO 

Příloha usnesení č. 556/2016 



   

 

ze strany nositele IPRM 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 6. 3. 2015  

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 12. 3. 2015 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

7) Aktualizace hodnot monitorovacích indikátorů a změna nároku na alokaci IPRM 
v důsledku vývoje realizace dílčích projektů zařazených v indikativním seznamu, 
v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích projektů a nepřiznání podpory na jeden 
z projektů v rámci seznamu dílčích projektů 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 18. 6. 2015   

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 25. 6. 2015 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

8) Změna nároku na alokaci IPRM v důsledku vývoje realizace dílčích projektů 
zařazených v indikativním seznamu a v důsledku korekcí žádostí o platbu dílčích 
projektů v realizaci 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 9. 2. 2016 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 12. 2. 2016 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

9) Aktualizace monitorovacích indikátorů 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 13. 4. 2016 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 
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Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 18. 4. 2016 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

10) Změna indikativního seznamu projektů v důsledku vyřazení projektu, změna nároku 
na alokaci a změna hodnot monitorovacích indikátorů 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: v procesu přípravy 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RR ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: v procesu přípravy 

 

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Vývoj cílových hodnot monitorovacích indikátorů v monitorovacím období 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 

(Smlouva) 

Plánovaná 
hodnota 
(Dodatek     

č. 7) 

Plánovaná 
hodnota 
(Dodatek    

č. 9) 

Plánovaná 
hodnota 

(OoZ č. 31 
schválené 

VRR 
5/2016) 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

ha 3,65 15,78 15,92 15,92 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha 1,39 4,82 3,07 2,64 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj 
měst 

počet 2 5 8 5 

Plocha nově vybudovaných 
nebo rekonstruovaných 
objektů v rámci brownfields 

m
2
 1 146 3 662,13 3 324,63 3 324,63 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové 
povahy (města) 

m
2
 8 350 38 382,91 37 291,87 37 291,87 

Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

počet 2 3 5 3 

Počet zapojených partnerů počet 13 6 9 9 

Počet podpořených 
neziskových organizací 
v rámci projektů pro rozvoj 
měst 

počet 2 3 14 13 

Plocha nově vybudovaných 
objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

m
2
 - - 391,35 391,35 
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Při vyhodnocení celkového plnění monitorovacích indikátorů bylo zohledněno jejich plnění vůči 
Dodatku č. 9, který zohlednil změny v indikativním seznamu projektů a úpravy cílových hodnot MI 
v důsledku upřesňování hodnot, na základě skutečných zaměření ploch, objektů některých MI u 
dílčích projektů zahrnutých v indikativním seznamu, odstoupení/ zařazení dílčích projektů na 
indikativní seznam apod. Dále bylo v rámci vyhodnocení zohledněno jejich naplňování vůči finální 
úpravě cílových hodnot v návaznosti na Oznámení o změně č. 31 schválené VRR č. 5/2016. Pro 
demonstraci úspěšnosti naplňování cílových hodnot MI bylo rovněž zahrnuto i naplňování cílových 
hodnot MI zakotvených ve Smlouvě.  

 

Naplňování cílových hodnot monitorovacích indikátorů v monitorovacím období 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Dosažená 
hodnota 

Stupeň 
plnění vůči 
OoZ č. 31 

Stupeň 
plnění vůči 

Dodatku     
č. 9 

Stupeň 
plnění vůči 
Smlouvě 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

ha 15,92 100,0% 100,0% 436,2% 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha 2,64 100,0% 86,0% 189,9% 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci projektů 
na udržitelný rozvoj měst 

počet 5,00 100,0% 62,5% 250,0% 

Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 3 324,63 100,0% 100,0% 290,1% 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy (města) 

m
2
 37 934,95 1000 % 100,0% 447,0% 

Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

počet 3,00 100,0% 60,0% 150,0% 

Počet zapojených partnerů počet 9,00 100,0% 100,0% 69,2% 

Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 
rozvoj měst 

počet 13 100,0% 92,9% 650,0% 

Plocha nově vybudovaných 
objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

m
2
 391,35 100,0% 100,0% - 

 

V rámci IPRM byly naplněny všechny stanovené monitorovací indikátory na stupeň 100 % vůči 
schválenému OoZ č. 31. 

Významný je i stupeň naplňování hodnot monitorovacích indikátorů stanovených ve Smlouvě, 
u kterých je s výjimkou MI „Počet zapojených partnerů“ stupeň naplnění MI vždy významně vyšší než 
100 %, přičemž oproti původní alokaci stanovené v rámci Smlouvy se reálný nárok na alokaci 
poměrně významně snížil. To prokazuje velmi vhodné zacílení a přínosy projektů zahrnutých 
v rámci IPRM. Důvodem nižšího stupně naplnění MI „Počet zapojených partnerů“ vůči cílové hodnotě  
ve Smlouvě je násobná aktualizace indikativního seznamu projektů, které tento MI měly naplňovat. 

Současně byly v rámci IPRM plněny další MI, které nebyly zahrnuty ve Smlouvě ani v žádném 
dodatku, a to jak díky realizaci projektů „SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC“ a „SLCL - 
doplnění expozic“ podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, tak i díky 
dodatečným efektům projektů zahrnutých v rámci indikativního seznamu projektů v oblasti podpory 2.1 
ROP NUTS II Severovýchod.  
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Konkrétně se jednalo o následující monitorovací indikátory v rámci OP VaVpI: 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 
Dosažená 
hodnota 

Stupeň 
plnění MI 

Počet projektů návštěvnických center 
a science learning centres pro 
popularizaci vědy  

Počet 1 1 100,0 % 

Počet návštěvníků v podpořených 
návštěvnických centrech a science 
learning centrech za rok 

Počet 300 000 470 000 156,7 % 

Software a práva duševního vlastnictví Počet 3 3 100,0 % 

Počet nových či rozšířených expozic Počet 12 12 100,0 % 
Počet uspořádaných informačních a 
propagačních aktivit 

Počet 14 14 100,0 % 

 

Další monitorovací indikátory plněné díky projektům v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II 
Severovýchod, které nejsou obsaženy ve Smlouvě ani v žádném dodatku: 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Cílová 
hodnota 
projektů  

Dosažená 
hodnota 
projektů 

Stupeň 
plnění MI 
projektů 

Počet vytvořených, administrovaných 
nebo realizovaných IPRM 

Počet 1 1 100,0 % 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání (města) 

m
2
 751,30 751,30 100,0 % 

Plocha nově založené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně 

ha 0,1 0,1 100,0 % 

 

Následně je uvedeno vyhodnocení plnění jednotlivých monitorovacích indikátorů včetně vývoje jejich 
cílových hodnot a zdůvodnění jednotlivých změn cílových hodnot. 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 15,92 15,92 100,0 % 0 

Nastavení tohoto indikátoru v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků prvních dvou 
výzev k podávání projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě 
rozšířené projektové fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé 
projektové záměry. V této fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo 
možno určit přesnou hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o 
zcela přesné hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci 
výzvy, kde ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. 
záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 3,65 ha 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 15,78 ha 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů oproti Smlouvě, zejména se jedná o zařazení následujících projektů: 
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· Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec (hodnota MI 
projektu 1,23 ha) 

· Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích (hodnota MI projektu 
2,67 ha) 

· Revitalizace území Bendlova – Fibichova (hodnota MI projektu 2,52 ha) 

· FK Krásná Studánka - Obnova sportoviště (hodnota MI projektu 0,95 ha) 

· Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a 

· jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity (hodnota MI projektu 0,75 ha)  

· Volnočasové plochy Liberec I (hodnota MI projektu 1,06 ha) 

Na aktualizaci plánované hodnoty MI se také odrazilo reálné naplňování monitorovacích indikátorů 
dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM, zejména pak díky projektům: 

- „Centrum Vlasty Buriana“ – doplnění hodnoty indikátorů o hodnotu dle dokumentace pro 
provedení stavby 

- „Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec“ – snížení 
hodnoty MI z 2,24 ha na 1,2335 ha v důsledku chybně stanovené hodnoty při předložení 
žádosti (započtení celé plochy pozemků, na kterých byl projekt realizován, nikoli pouze 
relevantní části) 

 

· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 15,92 ha 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje reálné naplňování monitorovacích 
indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Plocha 
revitalizovaných 
nevyužívaných 
nebo zanedbaných 
areálů 
(brownfields) 
celkem 

ha 2,64 2,64 100,0 % 0 

Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků výzev k podávání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě rozšířené projektové 
fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé projektové záměry. V této 
fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo možno určit přesnou 
hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o zcela přesné 
hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde 
ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 1,395 ha 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 4,82 ha 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů (zařazení projektu Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina s cílovou hodnotou MI na projekt ve výši 2,18 ha) oproti Smlouvě a také reálné naplňování 
monitorovacích indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 
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· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 3,07 ha 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje reálné naplňování monitorovacích 
indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

· Oznámení o změně v IPRM č. 31: 2,64 ha 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru reflektuje vyřazení projektu „Centrum podpory 
geotermálního využití energie“, který se na naplňování tohoto indikátoru podílel. 

 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst v 
rámci projektů na 
udržitelný rozvoj 
měst 

počet 5 5 100,0 % 0 

Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků výzev k podávání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě rozšířené projektové 
fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé projektové záměry. V této 
fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo možno určit přesnou 
hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o zcela přesné 
hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde 
ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 2 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 5 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů oproti Smlouvě a také reálné naplňování monitorovacích indikátorů dílčími projekty 
zapojenými do implementace IPRM. 

· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 8 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje reálné naplňování monitorovacích 
indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

 

· Oznámení o změně v IPRM č. 31: 5 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru reflektuje vyřazení projektu „Centrum podpory 
geotermálního využití energie“, který se na naplňování tohoto indikátoru podílel. 

 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Plocha nově 
vybudovaných 
nebo 
rekonstruovaných 
objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 3 324,63 3 324,63 100,0 % 0 
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Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků výzev k podávání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě rozšířené projektové 
fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé projektové záměry. V této 
fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo možno určit přesnou 
hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o zcela přesné 
hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde 
ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 1 146 m
2
 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 3 662,13 m
2
 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů oproti Smlouvě (konkrétně zařazení projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji 
s cílovou hodnotou MI na projekt ve výši 3 662,13) a také reálné naplňování monitorovacích indikátorů 
dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 3 324,63 m
2
 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje upřesnění hodnoty MI projektu Lůžkový 
hospic v Libereckém kraji a reflektuje tak reálné naplňování monitorovacích indikátoru tímto dílčím 
projektem. 

 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Plocha 
regenerovaných a 
revitalizovaných 
objektů zájmové a 
volnočasové 
povahy (města) 

m
2
 37 291,87 37 291,87 100,0 % 0 

Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků výzev k podávání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě rozšířené projektové 
fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé projektové záměry. V této 
fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo možno určit přesnou 
hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o zcela přesné 
hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde 
ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 8 350 m
2
 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 38 382,91 m
2
 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů oproti Smlouvě zejména šlo o následující změny – zařazení projektů do 
indikativního seznamu: 

· Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity (cílová hodnota MI projektu 7 939 m

2
) 

· Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (cílová hodnota MI projektu 2 000 m
2
) 

· Obnova kostela svatého Antonína Velikého v Liberci (cílová hodnota MI projektu 1 405 m
2
) 

Aktualizace hodnoty MI také reflektuje reálné naplňování monitorovacích indikátorů dílčími projekty 
zapojenými do implementace IPRM. 

· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 37 291,87 m
2
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Aktualizace cílové hodnoty MI v důsledku změn cílových hodnot MI dílčích projektů:: 

· Odstranění tohoto indikátoru u projektu „Centrum Vlasty Buriana“ a jeho nahrazení jiným 
indikátorem (šlo o nově vybudovaný objekt – ve vazbě na vydání Metodického pokynu č. 49 a 
úpravou definice regenerovaných a revitalizovaných objektů / nově vybudovaných objektů 
volnočasové aktivity). Původní hodnota 0, nová hodnota 391,35 m2

. 

· Navýšení hodnoty tohoto indikátoru u projektu „Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce 
jezdeckého klubu“ na základě skutečného zaměření stavby (změna z původní hodnoty 720 m2

 
na 1 073,81 m

2
). 

· Snížení hodnoty tohoto indikátoru u projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“, kdy došlo 
k chybnému vyměření ve fázi podání žádosti - zahrnutí i venkovního hřiště (původní hodnota 
909,6 m

2, nová hodnota 571,6 m2
) 

· Snížení hodnoty MI z 22 401 m
2
 na 12 335 m

2 u projektu „Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u 
Střední školy gastronomie a služeb Liberec“ v důsledku chybně stanovené hodnoty při 
předložení žádosti (započtení celé plochy pozemků, na kterých byl projekt realizován, nikoli 
pouze relevantní části) 

Aktualizace cílového hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM také reflektovala reálné naplňování 
monitorovacích indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Počet 
zrekonstruovaných 
památkových 
objektů 

Počet 3 3 100,0 % 0 

Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků výzev k podávání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě rozšířené projektové 
fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé projektové záměry. V této 
fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo možno určit přesnou 
hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o zcela přesné 
hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde 
ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 2 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 3 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů oproti Smlouvě a také reálné naplňování monitorovacích indikátorů dílčími projekty 
zapojenými do implementace IPRM. 

· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 5 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje reálné naplňování monitorovacích 
indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM. 

· Oznámení o změně v IPRM č. 31: 3 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru reflektuje vyřazení projektu „Centrum podpory 
geotermálního využití energie“, který se na naplňování tohoto indikátoru podílel. 
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Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Počet zapojených 
partnerů 

Počet 9 9 100,0 % 0 

Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků výzev k podávání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě rozšířené projektové 
fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé projektové záměry. V této 
fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo možno určit přesnou 
hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o zcela přesné 
hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde 
ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 2 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 3 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů oproti Smlouvě a také reálné naplňování monitorovacích indikátorů dílčími projekty 
zapojenými do implementace IPRM. 

· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 5 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje změnu indikativního seznamu projektů  
a reálné naplňování monitorovacích indikátorů dílčími projekty zapojenými do implementace IPRM.  

· Oznámení o změně v IPRM č. 31: 9 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje změnu indikativního seznamu projektů 
o projekty se zapojenými partnery a také reálné naplňování monitorovacího indikátoru dílčími projekty 
zapojenými do implementace IPRM. 

 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Počet podpořených 
neziskových 
organizací v rámci 
projektů pro rozvoj 
měst 

Počet 13 13 100,0 % 0 

Nastavení indikátorů v rámci IPRM bylo původně stanoveno na základě výsledků výzev k podávání 
projektových námětů, kdy všechny projektové náměty byly podávány ve formě rozšířené projektové 
fiše, která zahrnovala i prvotní nastavení hodnoty indikátorů pro jednotlivé projektové záměry. V této 
fázi ještě žádný z projektů nebyl v dostatečné fázi rozpracovanosti, aby bylo možno určit přesnou 
hodnotu indikátorů, přesto se ani tady nejednalo ze strany projektových záměrů o zcela přesné 
hodnoty. Tyto hodnoty byly zahrnuty až v rámci žádostí jednotlivých žadatelů v rámci výzvy, kde 
ovšem došlo k výše uvedeným změnám projektů oproti projektovým námětům (resp. záměrům). 

· Plánovaná hodnota dle Smlouvy: 2 

· Oznámení o změně v IPRM č. 21: 3 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu projektů oproti Smlouvě a také reálné naplňování monitorovacích indikátorů dílčími projekty 
zapojenými do implementace IPRM. 
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· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 14 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje významnou změnu indikativního 
seznamu – zařazení velké skupiny projektů, kde byly předkladateli nestátní neziskové organizace.  

 

· Oznámení o změně v IPRM č. 31: 13 

Aktualizace hodnoty monitorovacího indikátoru reflektuje vyřazení projektu „Centrum podpory 
geotermálního využití energie“, který se na naplňování tohoto indikátoru podílel. 

 

Indikátor projektu 
Měrná 

jednotka 

Plánovaná 
hodnota 
dle OoZ 

č. 31 

Skutečnost 
za 

monitorované 
období 

Stupeň plnění 
monitorovacího 

indikátoru 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Plocha nově 
vybudovaných 
objektů pro 
zájmové a 
volnočasové 
aktivity 

m
2
 391,35 391,35 100,0 % 0 

· Oznámení o změně v IPRM č. 27: 391,35 m
2
 

Nastavení hodnoty monitorovacího indikátoru IPRM reflektuje zařazení projektu „Centrum Vlasty 
Buriana“ do indikativního seznamu projektů. 

 

Následně je uveden příspěvek k naplňování MI ze strany jednotlivých projektů: 

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Indikátor 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 

MI je naplněn ve výši 15,92 ha. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí 15,92 ha, 
stupeň naplnění MI je ve výši 100 %) 

Podíl naplnění MI ze strany jednotlivých projektů: 

Projekt 
Hodnota MI 
za projekt 

Obnova sportovišť Harcov 1,01 

Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol 1,03 

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 2,18 

Multifunkční hřiště – Lesní 0,16 

Revitalizace hřiště v Kateřinkách 0,17 

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 0,17 

Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření 
možností jeho využití 

0,09 

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění 
veřejnosti pro volnočasové aktivity 

0,75 

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb 
Liberec 

1,23 

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 2,67 

Sokolovna Vesec – rekonstrukce 0,28 

Komunitní centrum Ruprechtice 0,14 
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Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu 0,59 

PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová přírodní zóna Koloseum 0,71 

Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 0,02 

Revitalizace území Bendlova – Fibichova 2,52 

FK Krásná Studánka - Obnova sportoviště 0,95 

ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 0,11 

Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 0,07 

Volnočasové plochy Liberec I 1,06 

Centrum Vlasty Buriana 0,01 

 

Indikátor 65.20.00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

MI je naplněn ve výši 2,64 ha. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí 2,64 ha, 
stupeň naplnění MI činí 100 %) 

Podíl naplnění MI ze strany jednotlivých projektů: 

Projekt 
Hodnota MI 
za projekt 

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 2,18 

Lůžkový hospic v Libereckém kraji 0,46 

 

Indikátor 52.02.13 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 
udržitelný rozvoj měst  

MI je naplněn ve výši 5 osob. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí 5 osob, stupeň 
plnění činí 100 %) 

Podíl naplnění MI ze strany jednotlivých projektů: 

Projekt 
Hodnota MI 
za projekt 

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 1 

Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu 1 

PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová přírodní zóna Koloseum 2 

Centrum Vlasty Buriana 1 

 

Indikátor 65.20.03 Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

MI je naplněn ve výši 3 324,63  m2. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí 3 324,63 
m2), stupeň naplnění je ve výši 100 %) 

Na naplnění tohoto MI se podílel pouze projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ 

 

Indikátor 65.11.04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy (města) 

MI je naplněn ve výši 37 326,30 m2. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí  
37 291,87 m2), stupeň naplnění MI pak 100, 1 %) 

Podíl naplnění MI ze strany jednotlivých projektů: 
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Projekt 
Hodnota MI 
za projekt 

Obnova sportovišť Harcov 92,00 

Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol 10 324,00 

Multifunkční hřiště – Lesní 8,90 

Revitalizace hřiště v Kateřinkách 31,40 

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 278,37 

Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření 
možností jeho využití 

504,68 

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění 
veřejnosti pro volnočasové akt. 

7 539,00 

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb 
Liberec 

12 335,00 

Sokolovna Vesec – rekonstrukce 571,60 

Komunitní centrum Ruprechtice 555,00 

Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu 720,00 

Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 2 000,00 

Obnova kostela svatého Antonína Velikého v Liberci 1 405,00 

Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 570,00 

Centrum Vlasty Buriana 391,35 

 

Indikátor 63.22.00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů 

MI je naplněn ve výši 3 objekty. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru dle činí 3 objekty, 
což reprezentuje 100% naplnění cílové hodnoty MI) 

Podíl naplnění MI ze strany jednotlivých projektů: 

Projekt 
Hodnota MI 
za projekt 

Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření 
možností jeho využití 

1 

Komunitní centrum Ruprechtice 1 

Obnova kostela svatého Antonína Velikého v Liberci 1 

 

Indikátor 07.42.70 Počet zapojených partnerů 

MI je naplněn ve výši 9 partnerů. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí 9 partnerů, 
stupeň plnění tak činí 100 %). 

Podíl naplnění MI ze strany jednotlivých projektů: 

Projekt 
Hodnota MI 
za projekt 

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 1 

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 1 

Komunitní centrum Ruprechtice 1 

Lůžkový hospic v Libereckém kraji 1 

Volnočasové plochy Liberec I 3 
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Centrum Vlasty Buriana 2 

 

Indikátor 65.12.01 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové 
aktivity 

MI je naplněn ve výši 391,35 m2. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí 391,35 m2, 
stupeň plnění je tak 100 %). 

Na naplňování tohoto indikátoru se podílel pouze projekt „Centrum Vlasty Buriana“ 

 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 

Monitorovací sestava MSC226 Věcný Monitoring IPRM z 2. 5. 2016 

 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci byl koncipován 
tak, aby realizace do něj zařazených dílčích projektů vedla ve svém souhrnu k respektování 
a podpoře principu rovnosti příležitostí. Touto rovností se rozumí především všestranná 
rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, 
zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.  
 
Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovnosti dalších znevýhodněných skupin jako 
jsou kupříkladu migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z 
obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol – 
tedy souhrnně skupiny se sníženou možností uplatnění a/nebo ohrožené sociálním 
vyloučením.  
 
Významným aspektem v rámci rovných příležitostí bylo i rozšíření využití infrastruktury pro 
sportovní a volnočasové aktivity pro organizovanou veřejnost (sportovní kluby apod.) i 
širokou veřejnost. 
 
Cílem bylo zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a 
ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.  
 
V rámci všech projektů zaměřených rekonstrukci či budování volnočasových aktivit jsou 
zajištěny možnosti využití této infrastruktury pro širokou veřejnost. 
 
Horizontální kritérium rovných příležitostí naplnily zejména následující projekty: 

· Komunitní centrum Ruprechtice – zkvalitnění a rozšíření možností poskytování 
společenských a kulturních aktivit pro širokou veřejnost. 

· Lůžkový hospic v Libereckém kraji – vybudování lůžkového hospice s 28 lůžky a 
současně vytvoření zázemí pro domácí hospicovou péči a zázemí pro edukační 
činnost v této oblasti. 

· Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci – součástí projektu bylo 
vybudování výtahu, který zajistil bezbariérový přístup a snazší pohyb po jednotlivých 
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expozicích. 

· Multifunkční hřiště ZŠ Lesní – rozšíření využití původního školního hřiště široké 
veřejnosti v nastaveném režimu. 

· Multifunkční volnočasové centrum Růžodol – možnosti využití areálu pro širokou 
veřejnost (in-line bruslení, jízda na koni i dětské hřiště). 

· Obnova sportovišť Harcov – rozvoj zázemí pro volnočasové a tělovýchovné aktivity 
pro širokou veřejnost. 

· PLUS MINUS PADESÁT - volnočasová přírodní zóna Koloseum – zpřístupnění 
areálu a jeho zatraktivnění pro širokou veřejnost bez ohledu na věkovou kategorii, 
vybudování parkovacích stání pro imobilní občany. 

· Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností 
jeho využití – rozšíření možností využití pro volnočasové a kulturní aktivity, vytvoření 
bezbariérového přístupu do objektu a vyznačení parkovacích ploch pro osoby se 
sníženou schopnosti pohybu. 

· Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 
– zpřístupnění tělocvičny i hřiště pro širokou veřejnost díky komplexní rekonstrukci 
celého areálu. 

· Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti 
pro volnočasové aktivity – jak už vyplývá z názvu, projekt umožnil využití areálu pro 
širokou škálu volnočasových aktivit veřejnosti. 

· Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina – 
možnost využití obou školních hřišť i pro širokou veřejnost a současně možnost 
využití nově vybudovaného dětského hřiště. 

· Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská – možnost 
využití sportovního centra určeného na rozvoj pohybových aktivit i pro širokou 
veřejnost, zejména pak mládež. 

· ZŠ Sokolovská – rekonstrukce – možnost využití rekonstruovaného objektu školní 
tělocvičny i pro širokou veřejnost. 

 

Udržitelný rozvoj: 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci je již ze své 
podstaty nástrojem posilování všestranného rozvoje města, veřejné infrastruktury a 
občanské vybavenosti, nicméně za současného předpokladu, že jeho implementace 
nenaruší životní prostředí ve městě a dokonce přispěje k jeho zlepšení. 
 
Jako udržitelný rozvoj je vnímána taková úroveň ekonomického rozvoje, která umožňuje 
soulad hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního 
prostředí. 
 
Důraz byl kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické 
stability krajiny společně se zvýšením environmentálního povědomí občanů. Cílem 
udržitelného rozvoje byl zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky 
kvalitního života a stabilizace obyvatelstva. K uplatnění tohoto principu byly sledovány 
především následující aspekty: 
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- Životní prostředí a spotřeba energie 

- Doprava 

- Ekonomický potenciál 
- Výchova k udržitelnému rozvoji 

 

Podporu udržitelného rozvoje a environmentálních dopadů lze kvantifikovat i na bázi 
následujících monitorovacích indikátorů: 

1) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) 
celkem 

MI byl naplněn ve výši 2,64 ha. (Cílová hodnota monitorovacího indikátoru činí 2,64 ha, 
stupeň naplnění MI činí 100 %) 

Podíl naplnění MI ze strany jednotlivých projektů: 

 

Projekt 
Hodnota MI 
za projekt 

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 2,18 

Lůžkový hospic v Libereckém kraji 0,46 

 

2) Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

MI byl naplněn ve výši 0,09 ha v rámci projektu Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo statutární město Liberec aktivní 
přístup k zapojení partnerů. Přístup byl založen na spolupráci mezi partnery - územní 
samosprávy jako je Liberecký kraj a město Liberec a zástupci dalších institucí, subjektů 
v městě Liberec a zástupci veřejnosti.  

Partnerství v rámci IPRM bylo budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum 
ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a 
dalších subjektů. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímou 
součástí implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení 
prostředků budou podílet i případní příjemci. 

Partnerství v přípravné fázi IPRM bylo založeno na několika dílčích stupních, přičemž 
v každém stupni byl dodržen základní přístup města vůči partnerům. Spolupráce probíhala 
především na úrovni:  

· Jmenování členů Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM 

· Připomínkování analytické části IPRM a dokumentu IPRM 

· Veřejné projednávání IPRM  
· Jednání pracovních skupin a Řídícího výboru IPRM pro doporučení projektových 

námětů do IPRM 
 
Partnerství v realizační fázi se zaměřilo na následující aktivity: 

· Jednání Řídícího výboru IPRM 

· Sběr projektových záměrů (3 výzvy) včetně seminářů po žadatele  
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· Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a tiskových zpráv 

· Informační podpora předkladatelů projektů v rámci indikativního seznamu projektů 

· Prezentace pokroku IPRM v Radě a Zastupitelstvu města Liberec.  
 
Konkrétní zapojení partnerů v rámci dílčích projektů: 
 
Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 
Partner projektu:  
Statutární město Liberec, MO Vratislavice 
 
Činnosti partnera: 

· Spolupráce při přípravě projektového záměru a jeho úpravách 

· Spolupráce při realizaci projektu 
 
 
Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 
VTJ RAPID LIBEREC, Letná 247, 460 13 Liberec 
 
Činnosti partnera: 

· Spolupráce při přípravě projektového záměru  
· Spolupráce při realizaci projektu 

· Podíl na využití areálu v provozní fázi 
 
Komunitní centrum Ruprechtice 
Partner projektu:  
Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec  
 
Činnosti partnera: 

· Spolupráce při přípravě projektového záměru  
· Spolupráce při realizaci projektu 

· Spolupráce při zajištění provozu komunitního centra  
 
Lůžkový hospic v Libereckém kraji 
Partner projektu:  
Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., Horská 1219, 460 14 Liberec 
 
Činnosti partnera: 

· Spolupráce při přípravě projektového záměru  
· Spolupráce při realizaci projektu 

· Zajištění provozu hospice v provozní fázi a fázi udržitelnosti – partner je  
poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v oblasti hospicové (paliativní) péče 
a souvisejících poradenských služeb 

 
 
Volnočasové plochy Liberec I 
Partneři projektu:  

· ZŠ Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 

· ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 

· ZŠ Liberec, Křížanská 80 příspěvková organizace 
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Činnosti partnerů: 

· Spolupráce při obsahovém vymezení náplně projektu 

· Konzultace navrhovaných úprav v souladu s potřebami volnočasových aktivit dětí 
· Součinnost při realizaci projektových prací i při administraci projektu 

· Zajištění přizpůsobení režimu provozu partnera pro bezproblémovou úpravu 
předmětných ploch 

· Garance provozování výstupů projektu při udržitelnosti projektu 
 
 
Centrum Vlasty Buriana 
Partneři projektu:  

· Terra Felix, s.r.o., Hejnická 4073, 464 01 Frýdlant 

· HOLS, a.s., Tanvaldská 163, 463 11 Liberec 
 

 
Činnosti partnera: 

· Finanční podpora realizovaných aktivit v rámci Centra 
 
Společné činnosti pro všechny partnery projektů: 

· poskytovat součinnost při zajištění právního vztahu k nemovitostem dotčeným 
projektem  

·  spolupracovat při obsahovém vymezení náplně projektu a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost, zejména při projekčních pracích, získání stavebních 
povolení, přípravě žádosti o dotaci, realizaci a udržitelnosti projektu 

·  zajistit naplnění a udržení indikátorů ve fázi udržitelnosti projektu 

· spolupracovat při zpracování monitorovacích zpráv a při veškerých kontrolách 
projektu 

· dodržovat politiky Evropských společenství, pravidla hospodářské soutěže, 
platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí 
a prosazování rovných příležitostí a legislativní požadavky platné v ČR a EU 

· informovat o veškerých změnách, které nastaly ve vztahu k  projektu nebo 
změnách souvisejících s činnostmi 

· bezodkladně informovat o všech provedených kontrolách 

· umožnit provedení kontroly všech dokladů souvisejících s projektem 

· nevystupovat jako dodavatel poskytující dodávky, služby, nebo stavební práce 
v souvislosti s přípravou a realizací projektu 

·  uchovávání veškeré dokumentace související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR a ES 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 556/2016 



   

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:   368 903 133,92Kč 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 

 

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:  347 142 329,56 Kč 

Jedná se v případě podaných i proplacených částek o podíl EU. V případě proplacených 
žádostí jde o konečnou výši proplacených prostředků, neboť již byly proplaceny všechny 
žádosti o platbu. 

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 SV prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 

IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

Tibor Batthyány 

Funkce v organizaci: primátor 

Místo a datum: Statutární město Liberec, 

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky 
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*) Pokud Závěrečná zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být 
jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního 
zástupce nositele IPRM.   

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

 

Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: 

(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše) 

Ne 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů 
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.) 

Ano 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

Ne 

4 Seznam realizovaných dílčích projektů (včetně registračních 
čísel projektů) 

Ano 
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 IPRM LIBEREC – ATRAKTIVNÍ A KVALITNÍ ŽIVOT V LIBERCI  

 

Změnový list   
Dokument IPRM  - 5. Finanční a časový harmonogram – tabulky 
  

 

· Tab. 5.1.: Prostředky EU pro opatření a aktivity financované z Oblasti podpory 2.1 

Rozvoj regionálních center ROP Severovýchod (Kč) 
Strana 87 

 

 

Původní znění: 
opatření název opatření alokace aktivita název aktivity alokace 

1.1 

Regenerace a 

revitalizace objektů 
a lokalit 

149 517 000 

1.1.1 
Regenerace a revitalizace památek 
a rozšíření možností jejich využití 

91 370 000 

1.1.2 

Regenerace a revitalizace objektů 
a lokalit typu brownfield pro využití 
ve veřejných službách 

58 147 000 

2.1 

Rozvoj 

infrastruktury pro 

sport, kulturu a 

volný čas 

385 136 000 

2.1.1 
Investice do sportovních zařízení 
a objektů 

229 295 000 

2.1.2 
Investice do rozvoje kulturního 
a společenského života ve městě 

100 512 000 

2.1.3 
Investice do infrastruktury pro další 
volnočasové aktivity 

55 329 000 

2.1.4 
Investice do specifických oblastí 
trávení volného času 

0 

3.1 
Administrativní 
zajištění IPRM 

5 347 000 3.1.1 Tvorba a realizace IPRM 5 347 000 

celkem 540 000 000   540 000 000 

 

Nové znění: 
opatření název opatření alokace aktivita název aktivity alokace 

1.1 

Regenerace a 

revitalizace objektů 
a lokalit 

95 293 487,38 

1.1.1 
Regenerace a revitalizace památek 
a rozšíření možností jejich využití 

13 109 476,02 

1.1.2 

Regenerace a revitalizace objektů 
a lokalit typu brownfield pro využití 
ve veřejných službách 

82 184 011,36 

2.1 

Rozvoj 

infrastruktury pro 

sport, kulturu a 

volný čas 

249 550 636,71 

2.1.1 
Investice do sportovních zařízení 
a objektů 

207 368 859,89 

2.1.2 
Investice do rozvoje kulturního 
a společenského života ve městě 

8 349 702,85 

2.1.3 
Investice do infrastruktury pro další 
volnočasové aktivity 

33 832 073,97 

2.1.4 
Investice do specifických oblastí 
trávení volného času 

0 

3.1 
Administrativní 
zajištění IPRM 

2 298 205,47 3.1.1 Tvorba a realizace IPRM 2 298 205,47 

celkem 347 142 329,56   347 142 329,56 
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· Tab. 5.2.: Prostředky EU pro opatření a aktivity financované z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace (Kč) 
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Původní znění: 
opatření název opatření alokace aktivita název aktivity alokace 

2.1 

Rozvoj infrastruktury 

pro sport, kulturu a 

volný čas 

323 000 000 2.1.4 
Investice do specifických oblastí trávení 
volného času 

323 000 000 

celkem 323 000 000   323 000 000 

 

Nové znění: 
opatření název opatření alokace aktivita název aktivity alokace 

2.1 

Rozvoj 

infrastruktury pro 

sport, kulturu a 

volný čas 

309 024 642,39 2.1.4 
Investice do specifických oblastí 
trávení volného času 

309 024 642,39 

celkem 309 024 642,39   309 024 642,39 

 

· Tab. 5.3.: Alokace opatření IPRM (Kč) 
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Původní znění: 
opatření název opatření alokace 

1.1 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit 149 517 000 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas 708 136 000 

3.1 Administrativní zajištění IPRM 5 347 000 

celkem 863 000 000 

 

Nové znění: 
opatření název opatření alokace 

1.1 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit 95 293 487,38 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas 558 575 279,10 

3.1 Administrativní zajištění IPRM 2 298 205,47 

celkem 656 166 971,95 

 

· Tab. 5.4.: Alokace IPRM dle jednotlivých let (Kč) 
Strana 88 

 

Původní znění: 

rok 
alokace 

ROP 2.1 
podíl 

alokace 

VaVpI 
podíl IPRM celkem podíl 

2010 0 0,00% 12 750 000 3,95% 12 750 000 1,48% 

2011 122 692 000 22,72% 119 000 000 36,84% 241 692 000 28,01% 

2012 200 422 000 37,12% 170 000 000 52,63% 370 422 000 42,92% 

2013 201 440 000 37,30% 21 250 000 6,58% 222 690 000 25,80% 

2014 14 563 000 2,70%   0,00% 14 563 000 1,69% 

2015 883 000 0,16%   0,00% 883 000 0,10% 

celkem 540 000 000 100,00% 323 000 000 100,00% 863 000 000 100,00% 
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Nové znění: 

rok 
alokace 

ROP 2.1 
podíl alokace VaVpI podíl IPRM celkem podíl 

2010 0 0,00% 

 309 024 642,39 100,00% 656 166 971,95 100% 

2011 5 768 140,24 1,66% 

2012 29 130 024,25 8,39% 

2013 28 362 081,12 8,17% 

2014 111 940 137,62 32,25% 

2015, 2016 171 941 946,33 49,53% 

celkem 347 142 329,56 100,00% 309 024 642,39 100,00% 656 166 971,95 100,00% 

 

· Tab. 5.5.: Potřeba spolufinancování IPRM v rámci ROP Severovýchod (Kč) 
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Původní znění: 

rok dotace EU 

celková dotace 
Regionální 
rady 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

spolufinancování 

2011 122 692 000 133 517 765 144 343 529 10 825 765 

2012 200 422 000 218 106 294 235 790 588 17 684 294 

2013 201 440 000 219 214 118 236 988 235 17 774 118 

2014 14 563 000 15 847 971 17 132 941 1 284 971 

2015 883 000 960 912 1 038 824 77 912 

 540 000 000 587 647 059 635 294 118 47 647 059 

 

Nové znění: 

rok dotace EU 
celková dotace 
Regionální rady 

celkové způsobilé 
výdaje 

spolufinancování 

2011 5 768 140,24 5 768 140,24 6 786 047,35 1 017 907,11 

2012 29 130 024,25 29 130 024,25 34 270 616,78 5 140 592,53 

2013 28 362 081,12 28 362 081,12 33 367 154,39 5 005 073,27 

2014 111 940 137,62 111 940 137,62 131 694 452,02 19 754 314,40 

2015, 2016 171 941 946,33 171 941 946,33 202 294 417,35 30 352 471,02 

 347 142 329,56 347 142 329,56 408 412 687,89 61 270 358,33 

 

· Tab. 5.7.: Časový harmonogram realizace opatření IPRM 
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Původní znění: 

op
at

ře
n

í 

název opatření 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 

1.1 

Regenerace a 

revitalizace 

objektů a lokalit                                                 

2.1 

Rozvoj 

infrastruktury pro 

sport, kulturu a 

volný čas                                                 

3.1 
Administrativní 
zajištění IPRM 
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Základní časové vymezení, které pro přípravu a realizaci IPRM vyplývá, je tedy následující: 
Zahájení přípravy IPRM:  10/2009 

Zahájení realizace IPRM  10/2010 

Ukončení IPRM   30.6.2015 

Nové znění: 

op
at

ře
n

í 

název 
opatření 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

1.1 
Regenerace a 
revitalizace 

objektů a lokalit                                                     

2.1 

Rozvoj 

infrastruktury 
pro sport, 

kulturu a volný 
čas                                                     

3.1 
Administrativní 
zajištění IPRM 

                                                    

 

Základní časové vymezení, které pro přípravu a realizaci IPRM vyplývá, je tedy následující: 
Zahájení přípravy IPRM:  10/2009 

Zahájení realizace IPRM  02/2011 

Ukončení IPRM   12/2016 (finanční ukončení IPRM 04/2016) 
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Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 

 

 

 
 

- 1 - 
 

 

 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

 
Typ zasedání per rollam 
Datum 13. června 2016 
 
Účast na zasedání: 
 
Člen ŘV (s hlasovacím právem): účast  
MUDr. Kate řina Absolonová NE  

Mgr. Jan Korytář  ANO  

Mgr. Ji ří Šolc ANO  

Bc. Zuzana Kocumová ANO předsedkyně ŘV 

Ing. Tomáš Hampl NE  

Ing. Jaroslav Morávek ANO  

RNDr. Vít Příkaský ANO  

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. NE  

Ing. Martin Procházka NE  

Ing. Lidie Vajnerová ANO  
 
Celkem se účastnilo 6 členů s hlasovacím právem. 
 
Bodem jednání Řídícího výboru bylo schválení Závěrečné zprávy o postupu realizace 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci (dále 
„IPRM“) a schválení aktualizace Dokumentu IPRM formou změnového listu. Ve stanoveném 
termínu své vyjádření zaslalo 6 členů ŘV, kteří se tak zúčastnili zasedání.  

Schválení Závěrečné zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci a aktualizace Dokumentu 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
formou změnového listu.  

Hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Návrh znění Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM a aktualizace Dokumentu IPRM 
formou změnového listu byl řídícím výborem schválen. 

 

Zapisovatel: Ing. Michaela Maturová, manažerka IPRM 

 

 

V Liberci dne 13. 6. 2016 

 
 
 

    
 
 
 
 

 

………………………………………. 
Bc. Zuzana Kocumová 

předsedkyně řídícího výboru 
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 7 

Příloha č. 2 – Návrh prohlášení statutárního města Liberce k vlastnictví silniční vegetace 

 
 
 

Prohlášení statutárního města Liberec 
 

Statutární město Liberec prohlašuje, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I. třídy 

číslo I/13, I/14, I/35 tak, jak je vyznačeno v příloze tohoto prohlášení, není a nikdy nebyla jejím 

vlastnictvím. 

 

Statutární město Liberec si je vědomo případných následků svého prohlášení a současně pro-

hlašuje, že tato silniční vegetace na něj nepřešla ani na základě zákona č. 172/1991 Sb., o pře-

chodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, který nabyl účinnosti dne 24. 5. 1991, 

dále, že nebylo v minulosti vydáno rozhodnutí soudu o vlastnictví, nebo povinnosti údržby sil-

niční vegetace v průjezdním úseku v neprospěch obce ani nebyla s ŘSD ČR v minulosti uza-

vřena smlouva/prohlášení o vlastnictví nebo údržbě silniční vegetace. 

 

Toto prohlášení bylo vydáno na základě usnesení RM č. 11 ze dne 7. 6. 2016. 

 

 

V Liberci dne ………………2016 

 

 

 

 

………………… 

primátor města 

Tibor Batthyány 
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Příloha č. 3 – Návrh textu „ Plánovací smlouvy“, návrh textu budoucí „Darovací smlouvy“ 
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Příloha č. 1 – Smlouva o majetkoprávním vypořádání stavby „I/14 Kunratice – Jablonec n. 
N.“ 
 
Smluvní strany: 

1. Liberecký kraj , IČ: 708 91 508   
     se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec II 
     zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje  
     jako předávající  
 

2. Statutární m ěsto Liberec , IČ: 00262978 
     se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01  Liberec I 
     zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec 
     jako přejímající  
 

3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 
statutární zástupce:  Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR 
zastoupené Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, 
se sídlem:  Zeyerova 1310/2, 460 55  Liberec I 

     jako stavebník (investor stavby) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
podle § 1725, zákona č. 89/2012 Sb.  tuto 

 

Smlouvu o majetkovém vypořádání stavby 
„I/14 Kunratice – Jablonec n.N.“ 

 

 č.smlouvy LK:  …………….. 
 č.smlouvy SML:  …………….. 
 č.smlouvy ŘSD ČR:  …………….. 

 

čl. I. 

1. ŘSD ČR je stavebníkem a investorem stavby „I/14 Kunratice – Jablonec n.N.“ (dále jen 
„stavba“), na kterou byla Odborem dopravy Krajského úřadu LK vydána SP: 1) č.j.: OD 
1320/2014-6/280.13/Hk, KULK 62792/2015, ze dne 7.9.2015, s nabytím právní moci dne 
15.10.2015 a 2) č.j.: OD 175/2014-19/280.13/Hk, KULK 67251/2014, ze dne 3.11.2014, 
s nabytím právní moci dne 8.12.2014 . 

2. Trasa přeložky silnice I/14 je vedena v souběhu nebo přímo v trase stávající silnice 
III/29024 mezi Kunraticemi a Jabloncem n/N. Stavba navazuje na již dokončenou 
III.etapu silnice I/14H a jako dvoupruhová komunikace kategorie S11,5/70 začíná (podle 
silniční databanky) v uzlovém bodě číslo 0314A1320 0314A133 a končí v uzlovém bodě 
číslo 0314B013 na hranici katastrálního území Kunratice u Liberce, dále stavba 
pokračuje přes k.ú. Lukášov až do uzlového bodu číslo 0314A081. Projektovaná délka 
stavby je 2,646 km . 
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3. Délka vyřazovaného úseku silnice č. III/29024 (mezi uzlovými body uvedenými 
v předchozím odstavci) bude 1,667 km v k.ú. Kunratice u Liberce a 1,135 km v k.ú. 
Lukášov.  

čl. II. 

1. Liberecký kraj jako vlastník stávající komunikace III.třídy, č. 290 24, od provozního km 
2,258 do km 3,925 a jí zastavěných pozemků (viz. tabulka níže), podpisem této smlouvy 
předává silnici III/290 24 v daném staničení i s pozemky investorovi pro účel realizace 
Stavby. 

 

  
parcela 
číslo 

celková 
výměra  

Trvalý 
zábor  

Dočasný 
zábor 

Dočasný 
zábor do  

Budoucí 
vlastník 

Katastrální území v m2 v m2 nad 1 rok 1 roku a správce 
k.ú.     v m2 v m2   

  136/1 5663 996 ― ― ŘSD 

  136/9 8271 ― 5228 ― SML 

  136/10 52 52 ― ― SML/ŘSD 

  136/11 406 406 ― ― SML/ŘSD 

  136/12 1307 1307 ― ― SML 

  136/13 1891 1891 ― ― SML 

  362/3 2089 2089 ― ― ŘSD 

Kunratice u Liberce 362/8 76 76 ― ― ŘSD 

(původní p.č. 136, 362/31 3631 3631 ― ― ŘSD 

GP č. 221-192/2008) 362/37 592 592 ― ― SML 

  362/44 58 58 ― ― SML 

  362/50 836 836 ― ― ŘSD 

  362/52 284 284 ― ― ŘSD-LČR 

  362/53 1173 1173 ― ― ŘSD 

  362/56 394 394 ― ― ŘSD 

  362/59 85 85 ― ― ŘSD 

  362/60 871 871 ― ― ŘSD 

  362/63 550 550 ― ― ŘSD-LČR 

2. Předávající se zavazuje po dokončení a po kolaudaci Stavby silnice „I/14 Kunratice – 
Jablonec nad Nisou“ v katastru obce Liberec (v k.ú. Kunratice u Liberce) části vyřazené 
silnice č. III/290 24, na kterých budou v rámci předmětné stavby vybudovány objekty 
přeložky silnice I/14 včetně součástí a příslušenství i s pozemky, převést do silniční sítě 
I.třídy a majetkoprávně vypořádat s Investorem – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.  

3. Dále se Předávající zavazuje po dokončení a po kolaudaci Stavby silnice „I/14 Kunratice 
– Jablonec nad Nisou“ v katastru obce Liberec (v k.ú. Kunratice u Liberce) části 
vyřazené silnice č. III/29024, na kterých budou v rámci předmětné Stavby vybudovány 
ostatní objekty silnice nižších tříd včetně součástí a příslušenství i s pozemky, převést 
do silniční sítě místních komunikací a majetkoprávně vypořádat s Přejímajícím – 
Statutárním městem Liberec. 

4. Po dokončení a po kolaudaci Stavby se Stavebník ŘSD ČR zavazuje převzít předávané 
silniční úseky i s pozemky vyřazené ze sítě silnic III.třídy do svého majetku do silniční 
sítě I.třídy; viz. tab. pod čl. II, odst.1 .  

5. Po dokončení a po kolaudaci Stavby se Přejímající Statutární město Liberec zavazuje 
převzít předávané silniční úseky i s pozemky vyřazené ze sítě silnic III.třídy do svého 
majetku do silniční sítě Místní komunikace; viz. tab. pod čl. II, odst.1 . 
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6. V rámci Stavby se jedná o tyto stavební objekty, které budou předány Statutárnímu 
městu Liberec: 
SO 101.1 Úpravy stávajících komunikací 
SO 102  Místní komunikace k autobazaru v km 4,850 
SO 102.1  Přístupová komunikace k zástavbě km 4,850 – 5,000 – vpravo 
SO 102.2  Přístupová komunikace k zástavbě km 4,900 – 5,000 – vlevo 
SO 103  Místní komunikace Kunratice v km 5,370 
SO 104.1  Cesta k č.p. 9 a bývalému lomu 
SO 105  Přístupová komunikace ke stáv. zástavbě km 6,050 – 6,550 – vlevo 
SO 212  Opěrná zeď na objektu 105 v km 0,217 – km 0,237 – vlevo 
SO 212.1  Opěrná zeď na objektu 105 a 104 
a to podle projektové dokumentace DSP vypracované firmou Valbek, spol. s r.o., 
06/2012, č.zakázky 11-LI31-024 a v rozsahu Stavby z této PD vyplývajícím. 

 

čl. III. 
1. Po dokončení Stavby „I/14 Kunratice – Jablonec n.N.“ bude na náklady investora 

vypracován oddělovací geometrický plán, na jehož základě budou pozemky ve 
vlastnictví Libereckého kraje a Statutárního města Liberec majetkoprávně vypořádány 
příslušnými smlouvami o převodu podle předpisů platných v době převodu. 

 

čl. IV. 

1. Smlouvu o vypořádání nově vybudovaných objektů Statutárního města Liberec v trase 
stávající silnice č. III/290 24 schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje, dne …….… 
2016, pod číslem usnesení: ……………. a zastupitelstvo Statutárního města Liberec na 
svém zasedání dne ……… 2016, pod číslem usnesení: ……………. . 

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

3. Smluvní strany se zavazují k poskytnutí vzájemné součinnosti k naplnění účelu této 
smlouvy. 

4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

5. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, každý s platností a závazností originálu 
a každá strana obdrží po dvou (2) podepsaných originálech těchto stejnopisů.  

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují. 

 
 za Předávajícího: 
 
v Liberci, dne ………………….. ………………….. 
 Martin Půta 
 hejtman Libereckého kraje 
za Přejímajícího: 
v Liberci, dne ………………….. ………………….. 
 Tibor Batthyány 

 primátor SML 
za Stavebníka: 
v Liberci, dne ………………….. ………………….. 
 Ing. Josef Jeníček  
 ředitel Správy Liberec 
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Příloha č. 2 – Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 
stavby „I/14 Kunratice – Jablonec n. N.“ 

S M L O U V A 
 

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH 
S REALIZACÍ STAVBY „I/14 Kunratice – Jablonec n.N.“ 

 
která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

mezi těmito smluvními stranami (účastníky): 
 
A.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
sídlo:     Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05 
statutární zástupce: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR  
IČ:     659 93 390 
DIČ:     CZ65993390 
zastoupené: Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec 
se sídlem:  Zeyerova 1310/2, 460 55  Liberec I 
zástupce ve věcech technických:     Ing. Jan Stach, vedoucí úseku výstavby 

(dále jen ŘSD ČR) 
 

a 
B. 

Statutární m ěsto Liberec 
sídlo:      nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec I – Staré město 
IČ:     002 62 978 
DIČ:     CZ00262978 
zastoupené:    Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec 
zástupce ve věcech technických: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 
majetku 

(dále jen Město) 
 
 
 číslo smlouvy ŘSD ČR:  ……………. 

 číslo smlouvy Města: ……………. 
 
 

t a k t o : 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1) Konstatuje se, že ŘSD ČR je investorem investiční akce – stavby v realizaci s názvem: 
silnice „I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou “ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo 
vydáno Magistrátem města Liberec územní rozhodnutí č.j.: SUUR/7120/233602/06-Ře, 
ze dne 14.9.2007, v PM 23.10.2007 a ve změnách ÚR pod č.j.: SUUR/7120/152137/09-
Ře, ze dne 3.6.2010, v PM 29.7.2010 a pod č.j.: SURR/7130/076790/12-Ře, ze dne 
21.12. 2012, v PM 8.2.2013 a dále Odborem dopravy KÚ LK byla vydána hlavní 
stavební povolení č.j.: OD 1320/2014-6/280.13/Hk, KULK 62792/2015, ze dne 7.9.2015, 
v právní moci dne 15.10.2015 a č.j.: OD 175/2014-19/280.13/Hk, KULK 67251/2014, ze 
dne 3.11.2014, v právní moci dne 8.12.2014 . 
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2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Města a na 
tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, 
vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny 
v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu.  
Konkrétně se jedná o úpravy následujících stavebních objektů:  
Jedná se o tyto stavební objekty: 
SO 101.1 Úpravy stávajících komunikací 
SO 101.3 Dopravní značení – na komunikacích stavbou dotčených 
SO 102  Místní komunikace k autobazaru v km 4,850 
SO 102.1  Přístupová komunikace k zástavbě km 4,850 – 5,000 – vpravo 
SO 102.2  Přístupová komunikace k zástavbě km 4,900 – 5,000 – vlevo 
SO 103  Místní komunikace Kunratice v km 5,370 
SO 104.1  Cesta k č.p. 9 a bývalému lomu 
SO 105  Přístupová komunikace ke stáv. zástavbě km 6,050 – 6,550 – vlevo 
SO 212  Opěrná zeď na objektu 105 v km 0,217 – km 0,237 – vlevo 
SO 212.1  Opěrná zeď na objektu 105 a 104 
SO 212.2  Opěrná zeď na objektu 104 
SO 430 V.O. v km 5,300 – 5,500 
SO 431 Přeložka vrchního vedení V.O. v km 4,850 – 5,000 
SO 432 Přeložka vrchního vedení V.O. v km 5,300 – 5,500 
SO 433 V.O. v km 6,000 – 6,350 
SO 801 vegetační úpravy - dle předávaných objektů 
a to podle projektové dokumentace DSP vypracované firmou Valbek, spol. s r.o., pod 
zak.č. 11-LI31-024, 06/2012 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této 
Projektové dokumentace vyplývajícím. 
Město příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený 
stávající majetek (stavební objekty) vlastní a to včetně pozemků, na kterých se nachází, 
resp. k jeho existenci má zřízeno právo věcného břemene, příp. bude vypořádáno na 
základě samostatné smlouvy s Libereckým krajem (převod pozemků a staveb po 
původní silnici III/ 290 24) – záměr převzetí částí stavby schválen zastupitelstvem města 
Liberec pod usnesením č. 201/2014 . 

3) Stávající majetek Města uvedený v článku I. odst. 2) této smlouvy, který bude dotčen 
Stavbou uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy, k jehož úpravě, resp. přesunu 
dojde, je a nadále zůstane ve vlastnictví Města. Na této konstataci nemění nic ani 
skutečnost, že Město případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) 
protokolárně nepřevezme. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1) Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit či 
přesunout objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. 2) této Smlouvy. Smluvní 
strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání 
upravených, resp. přesunutých stavebních objektů Městu protokolem o předání a 
převzetí. Město s úpravou, resp. přesunutím stavebních objektů souhlasí a současně se 
zavazuje k jejich následnému převzetí. 

 

III. 
Závazky smluvních stran 

1) Veškeré náklady spojené s úpravou, resp. přesunem stavebních objektů, které jsou 
předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby 
specifikované v článku I. odst. 1) této smlouvy. 

2) ŘSD ČR se dále zavazuje: 

Příloha usnesení č. 561/2016



a) přizvat Město k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst. 2).   
b)  nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního souhlasu) 

předat Městu dokumentaci skutečného provedení předávaných stavebních objektů. 
Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou 
podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami 
vypořádány. U majetku převáděného Libereckým krajem na Město bude 
majetkoprávní vypořádání řešeno samostatnou smlouvou. 

3) Město se zavazuje: 
a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a 

námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních 
objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně 
způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění. 

b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat 
drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.  

c) zajišťovat jeho následný provoz a údržbu. 
4) Při předání stavebních objektů bude Městu předána i dokumentace jejich skutečného 

provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako 
informativní, neboť je zahrnuta podle platných právních předpisů do celkových nákladů 
Stavby uvedené v článku I. odst. 1) této smlouvy.  

5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i 
případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby 
uplatňovat ŘSD ČR. 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato smlouva 
byla vedena v evidenci smluv Města, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. 

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města dne …………., pod usnesením 
č. ………….. .  

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

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

6) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, 
číslovanými a řádně podepsanými dodatky. 

7) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Město také 
dvě vyhotovení. 

 
 
v Liberci  dne ………………….. v Liberci  dne …………………..  
 
 
………………….. ………………….. 
Ing. Josef Jeníček Tibor Batthyány 
ředitel Správy Liberec primátor SML  
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o nájmu pozemku st. 251 se Státním pozemkovým úřadem 

 

ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú ŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 - Žižkov 

zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu  

pro Liberecký kraj, adresa U Nisy 6a, 460 57 Liberec 3 

IČO :  01312774  DIČ :  CZ01312774 

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 150017-3723001/0710  

(dále jen „pronajímatel“) 
– na straně jedné – 
 

a 

 
organizace :       Statutární město Liberec 

sídlo  :                Náměstí  Dr.E.Beneše  1/1    Liberec    PSČ  460 59 

IČO :                  00262978 

osoba oprávněná jednat za právnickou osobu : pan Batthyány Tibor - primátor 
(dále jen „nájemce“) 

– na straně druhé – 

uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“), tuto 

NÁJEMNÍ SMLOUVU  

č. 37N16/41 
 

Čl. I 

Pronajímatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit 
s tímto pozemkem ve vlastnictví státu, vedeným u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj Ka-
tastrálního pracoviště Liberec : 

obec kat. území druh evi-
dence 

parcela č.  výměra druh pozemku 

Liberec Radčice u Krásné 
Studánky 

KN 251 13 Zastavěná plocha 

Výpis ze souboru popisných informací katastru nemovitostí z databáze SPÚ               
na předmět nájmu tvoří přílohu č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
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Grafické znázornění předmětu nájmu tvoří přílohu č. 2, které tvoří nedílnou součást 
této smlouvy.   

Čl. II 

1) Pronajímatel přenechává nájemci pozemek uvedený v čl. I do užívání za účelem : 

- pozemek pod stavbou ve vlastnictví nájemce – autobusové zastávky. 

Pozemek není pronajímán za účelem podnikání. 

 

 2) Tato smlouva nemůže být právním titulem pro zřízení trvalé stavby. 

 

Čl. III 
Nájemce je povinen: 

 

a) užívat předmět nájmu v souladu s účelem nájmu, 

b) v případě ukončení nájmu uvést předmět nájmu do stavu,  ve kterém se nacházel 
ke dni zahájení nájemního vztahu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak, 

c) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem ná-
jmu, 

d) umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pozemek specifikovaný v čl. I, a to za 
účelem kontroly, zda je pozemek užíván v souladu s touto smlouvou; den, kdy pronajímatel 
hodlá provést kontrolu, bude nájemci oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; v případě nutné 
potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti. 

 

Čl. IV 

1) Tato smlouva se uzavírá  od  1.8.2016  na dobu neurčitou. 
 

2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou výpo-
vědí.  

3) Nájem lze v souladu s ustanovením § 2231 NOZ vypovědět v tříměsíční výpovědní 
době, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

4) Pronajímatel může v souladu s ustanovením § 2232 NOZ vypovědět nájem bez vý-
povědní doby, jestliže nájemce porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a to ke dni 
doručení výpovědi nájemci. 

Čl. V 

1) Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné. 

 

2) Nájemné se platí ročně dopředu vždy k 1. 10. běžného roku. 
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 3) Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 455,- Kč (slovy: Čtyřistapadesátpět 
korun českých) – výpočet tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

                Roční nájemné je stanoveno dohodou  smluvních stran  ve výši 35,- Kč/1m2. 

               

4) Nájemné bude hrazeno převodem na účet pronajímatele vedený u České národní 

banky, číslo účtu číslo účtu 150017-3723001/0710, variabilní symbol 3711641. 

 

5) Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2016 včetně činí 76,- Kč (slovy: 
Sedmdesátšest korun českých) – výpočet tvoří přílohu č. 4, která je nedílnou součástí této 
smlouvy a bylo uhrazeno před podpisem této smlouvy. 

 
Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet pronajímatele. 

 

6) Nedodrží-li nájemce lhůtu pro úhradu nájemného, je povinen podle ustanovení 

§ 1970 NOZ zaplatit pronajímateli úrok z prodlení, a to na účet pronajímatele vedený u České 

národní banky, číslo účtu 180013-3723001/0710, variabilní symbol 3711641. 

7) Prodlení nájemce s úhradou nájemného delší než 60 dnů se považuje za porušení 

smlouvy zvlášť závažným způsobem, které zakládá právo pronajímatele nájem vypovědět bez 

výpovědní doby (ustanovení § 2228 odst. 4 NOZ). 

8) Pro případ předčasného ukončení nájmu bude zaplacené nájemné vypořádáno a od-
povídající část nájemci pronajímatelem vrácena. 

 

 

Čl. VI 

Nájemce je oprávněn přenechat pronajatý pozemek, jeho část, do podnájmu               

jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. 
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Čl. VII 

Nájemce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pozemek, který je předmětem nájmu 
dle této smlouvy, může být pronajímatelem převeden na třetí osoby v souladu s jeho dispozič-
ním oprávněním. V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 NOZ. 

 

Čl. VIII 

1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné 
pouze písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran. 

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkají-
cích se jejich specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 
změny.  

  Čl. IX 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.      1 
stejnopis přebírá nájemce a 1 stejnopis je určen pro pronajímatele. 

 

   Čl. X 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. …../2016 ze 
dne         . . 2016. 

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

    Čl. XI 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že 
tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

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

 

 ……………………………………………        ……………………………………………….. 

  Česká republika-Státní pozemkový úřad                             Statutární město Liberec          

              Ing. Bohuslav Kabátek                                         Batthyány Tibor - primátor           

      ředitel  KPÚ pro Liberecký kraj                                                  nájemce 

                     pronajímatel                     

 

Za správnost: Faltus Jan 

………………………….. 
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Příloha č. 2 – Návrh dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci se Státním pozem-
kovým úřadem 

ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú ŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 - Žižkov 

zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu                
pro Liberecký kraj, adresa U Nisy 6a, 460 57 Liberec 3 

IČO :  01312774  DIČ :  CZ01312774 

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 150017-3723001/0710 

(dále jen „Státní pozemkový úřad“) 

- na straně jedné – 

a 
organizace :       Statutární město Liberec 

sídlo  :                Náměstí  Dr.E.Beneše  1/1    Liberec    PSČ  460 59 

IČO :                  00262978 

osoba oprávněná jednat za právnickou osobu : pan Batthyány Tibor - primátor 

(dále jen "uživatel") 

 -     na straně druhé – 

  

uzavírají tuto 

 

dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci 

č.  37N16/41 
Čl. I 

  Uživatel nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit Státní po-
zemkový úřad, zapsané u Katastrálního pracoviště Liberec, Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj : 

obec kat. území druh 
evi-

dence 

parcela č.  výměra druh pozemku 

Liberec Radčice u Krásné 
Studánky 

KN 251 13 Zastavěná plocha 

se zavazuje za její užívání od 1.3.2009 do 31.7.2016, zaplatit Státnímu pozemkovému 
úřadu úhradu za užívání (dále jen „úhrada“). 

Čl. II 

Roční úhrada za užívání nemovité věci specifikované v čl. I této dohody je stanovena 
dohodou a činí 455,- Kč (slovy: Čtyřistapadesátpět korun českých). 

Příloha usnesení č. 562/2016
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Celková úhrada za období od 1.3.2009 do 31.7.2016 tedy činí 3376,- Kč (slovy: Třitisí-
cetřistasedmdesátšest korun českých). 

Čl. III 

  Uživatel se zavazuje celkovou úhradu specifikovanou v čl. II této dohody, kterou tímto 
uznává co do důvodu a výše, zaplatit na účet Státního pozemkového úřadu,  vedeného u ČNB, 
číslo účtu 150017-3723001/0710, variabilní symbol 3711641,  nejpozději do 31.7.2016,         
a to v jedné splátce. 

           Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet Státního pozemkového úřadu. 

 

Čl. IV 

  Další užívací vztahy k nemovité věci specifikované v čl. I. této dohody budou řešeny 
v nájemní  smlouvě č. 37N16/41, která bude uzavřena po podpisu této dohody. 

    

Čl. V 

  Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.       
1 stejnopis přebírá uživatel a jeden je určen pro Státní pozemkový úřad.  

   

Čl. VI  

  1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
2) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. …../2016 ze 

dne  . . 2016. 
3) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových strán-

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

Čl. VII  

  Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že 
tato dohoda je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

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

 

……………………………………………        ……………………………………………….. 

  Česká republika-Státní pozemkový úřad                             Statutární město Liberec          

              Ing. Bohuslav Kabátek                                         Batthyány Tibor - primátor 

      ředitel  KPÚ pro Liberecký kraj                                                  uživatel 

 Za správnost: Jan Faltus 

……………………... 

Příloha usnesení č. 562/2016



D ů v o d o v á    z p r á v a  
Stručné shrnutí: Předmětem materiálu je žádost o schválení výjimky z interního předpisu 
pro zřizování služebností pro společnost M-stavby s.r.o. ve věci stavby tlakové kanalizace. 
 
Odbor správy veřejného majetku (dále jen odbor SM) obdržel dne 14. 3. 2016 pod CJ MML 
055298/16 od společnosti M-stavby s.r.o. žádost o zřízení služebnosti na stavbu tlakové kana-
lizace na pozemcích p. č. 807/1, 814/1, k. ú. Staré Pavlovice (viz příloha č. 1). 
 
Na základě předloženého geometrického plánu byla dle interního předpisu schváleného radou 
města (viz příloha č. 2) odhadnuta odborem SM cena za úhradu služebnosti ve výši cca 
417 800,- Kč bez DPH. Společnost M-stavby s.r.o. následně vyvolala jednání s oborem SM, 
kde předložila darovací smlouvy uzavřené s městem v roce 2012 (příloha č. 3).  
 
Dne 27. 5. 2016 společnost M-stavby s.r.o. požádala Radu města Liberec o výjimku z interního 
předpisu pro zřizování služebností týkající se stavby tlakové kanalizace (viz příloha č. 4) s vy-
světlením, že komunikaci městu daroval. 
 
Odbor SM požádal o vyjádření odbor strategického rozvoje a dotací (dále jen odbor SR), který 
v minulosti vedl jednání se společností M-stavby s.r.o. a proces s darovacími smlouvami zajiš-
ťoval (viz příloha č. 5.) Odbor SR ve vyjádření mimo jiné uvádí, že společnost M-stavby s.r.o. 
požádala v roce 2010  o přidělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení 
statutárního města Liberec na akci „Vybudování inženýrských sítí a komunikací pro 19 RD“ 
v k.ú. Staré Pavlovice. Dopisem ze dne 13. 5. 2010 byl pan M informován, že mu byla 
usnesením ZM přidělena finanční dotace ve výší 315.600,- Kč pouze na výstavbu vodo-
vodního řadu. Dotace na komunikaci, kanalizaci a veřejné osvětlení byla, z důvodu for-
málních nedostatků v žádosti o dotaci, zamítnuta. Smlouva o přidělení prostředků 
z MFRB tak  byla uzavřena pouze na vodovodní řad. Skutečností pak je, že účelovou ko-
munikaci pro 19 RD včetně veřejného osvětlení vybudovala společnost M-stavby s.r.o. zcela 
na vlastní náklady a stavbu včetně pozemků převedla do vlastnictví města. Pan M si zře-
jmě neuvědomil, že je potřeba, ještě před darováním komunikace SML, uzavřít smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vybudovanou a v této době již i zkolaudovanou 
splaškovou kanalizaci, která je v této komunikaci uložena.  
 
 
V případě schválení žádosti a udělení výjimky bude požadována za zřízení služebnosti pouze 
minimální výše úhrady tj. 1000 Kč bez DPH na místo původní předpokládané výše 417 800 Kč 
bez DPH.  
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projedná-
ním v radě města. 
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Příloha č. 1 - Petice občanů 

 

Příloha usnesení č. 565/2016



D ů v o d o v á    z p r á v a  

Stručný obsah:  Tento materiál informuje Radu města Liberce o návrhu změn jízdních 
řádů na linkách MHD. Změny se týkají zavedení letních jízdních řádů na linkách MHD 
č. 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 24 pro léto 2016, které jsou shodné s jízdními řády 
provozovanými v létě 2015. Současně bude zachováno současné posílení spojů linek č. 
16, 18 a 26.  Na základě připomínek občanů z lokality Harcov Střelnice dojde k zavedení 
nového spoje linky č. 19 ve 23:42 hodin s účinností od 1. 7. 2016. Touto úpravou nedojde 
ke změně plánovaných vozokilometrů na rok 2016. 

 

Změny jízdních řádů od 1. 7. 2016: 

S účinností od  1. 7. 2016 budou zavedeny na linkách MHD č. 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 24 letní 
jízdní řády, standardně bez provozu posilových školních linek. Jízdní řády pro léto 2016 jsou 
shodné s jízdními řády provozovanými o letních prázdninách 2015. Současně se zavedením 
letních jízdních řádů dochází k následující úpravě spojů: 

- bude zachováno současné posílení spojů linek č. 16, 18 a 26 na základě akceptovaných 
připomínek občanů z období 2015/2016, 

- na základě připomínek občanů z lokality Harcov Střelnice dojde k zavedení nového spoje 
linky č.19 ve 23:42 hodin z Rudolfova místo spoje linky č.18, který není cestujícími 
využíván. Vznikne tak nový spoj, okružní 18/19 ve 23:20 hodin z Terminálu Fügnerova (18), 
23:42 hodin z Rudolfova (19). Touto úpravou nedojde ke změně ujetých vzkm. 

   

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před 
projednáním v radě města. 

 

 

 
 
  

Příloha usnesení č. 566/2016
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Příloha č. 1 - Vyhodnocení efektivity – obsazenost spojů na linkách číslo 16, 17, 18 a 26 

 

1 Linka č. 16 

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Ostašov, Karlov připravil 
DPMLJ od 13. 12. 2015 posílení spojů na lince č. 16.  Uvedené úpravy jízdního řádu linky č. 
16 byly projednány dne 6. 10. 2015 za účasti  člena představenstva společnosti DPMLJ 
Mgr. Jiřího Římánka, členky Zastupitelstva města Liberce MUDr. Kateřiny Absolonové, 
členky Zastupitelstva města Liberce Pavly Haidlové  a Ing. Milana Porše, předsedy sdružení 
občanů Společnost občanů Machnína, o.s. a člena Osadního výboru pro Machnín, Karlov a 
Bedřichovku. Dále bylo projednáno dne 27.10.2015 s náměstkem primátora pro technickou 
správu majetku města Tomášem Kyselou, dne 29.10.2015 se zástupci KORID LK, dne 
9.11.2015 Dopravní komisí města Liberce. 

Realizované změny na lince č.16 (akceptace připomínek): 

Pracovní den 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 4:50 z Ostašova do Karlova a zpět v 5:10 hodin 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 7:30 z Ostašova do Karlova a zpět v 7:50 hodin 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 14:25 z Ostašova do Karlova a zpět ve 14:50 hodin 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 15:05 z Ostašova do Karlova a zpět v 15:28 hodin 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 16:05 z Ostašova do Karlova a zpět v 16:38 hodin 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 16:45 z Ostašova do Karlova a zpět v 17:16 hodin 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 23:20 z Karlova do Machnína a zpět ve 23:41 hodin 

 

Sobota, neděle a svátky 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 7:22 z Ostašova do Machnína a zpět v 7:53 hodin 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 23:20 z Karlova do Machnína a zpět ve 23:41 hodin 
 

Vyhodnocení: 

Spoj č. 9 a č. 10 (v pracovní dny) není v úseku Ostašov – Karlov využíván cestujícími. Ostat-
ní spoje jsou využívány cestujícími alespoň v jednom směru, kde je třeba na obsazenost této 
linky pohlížet jako na linky PAD (charakter linky).  

Úpravou, prodloužením spojů do Karlova došlo i k vyřešení nebezpečné situace v Ostašově, 
kde zastávka „U hřbitova“ směr Liberec byla umístěna na nebezpečném místě v komunikaci. 
Po úpravě jízdního řádu bylo umožněno autobusům linky č. 16 jedoucích od Karlova zastavo-
vat v zastávce Ostašov konečná. 

Na základě výše uvedeného zjištění doporučujeme zkrácení spoje č. 9 a č. 10 v pracovní 
dny (oranžově znázorněno v tabulce) do zastávky Ostašov – konečná. Ostatní spoje po-
nechat v současném režimu. 

 

Příloha usnesení č. 567/2016
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Data ze sčítacích rámů: 

 
 
 

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 9 Spoj č.: 10

Fügnerova 4:50 10 12 17 15 13 Karlov 5:10 0 0 0 0 0

Nádraží 4:53 8 11 17 14 11 Českolipská 5:11 0 0 0 0 0

Viadukt(16) 4:57 8 10 16 12 10 Karlovská 5:12 0 0 0 0 0

Františkov škola 4:59 5 7 13 10 9 Ostašov 5:14 0 0 0 1 1

Františkov sídliště 5:00 3 6 10 6 8 Ostašov škola 5:15 1 3 4 5 3

Karlinky 5:01 3 5 8 6 8 Kovošrot 5:16 3 4 6 6 5

Slévárna 5:02 3 5 8 6 8 Slévárna 5:17 3 5 7 6 5

Kovošrot 5:03 3 5 8 6 8 Karlinky 5:18 3 5 7 6 6

Ostašov škola 5:04 0 2 6 2 5 Františkov sídliště 5:20 2 7 8 5 5

Ostašov 5:05 0 0 0 1 0 Františkov škola 5:21 5 8 10 8 6

Karlovská 5:07 0 0 0 1 0 Viadukt(16) 5:22 6 10 11 8 7

Českolipská 5:08 0 0 0 0 0 Nádraží 5:25 6 13 11 28 7

Karlov 5:09 0 0 0 0 0 Fügnerova 5:29 0 0 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 37 Spoj č.: 36

Fügnerova 7:30 26 36 23 Karlov 7:50 3 0 0 0

Babylon 7:33 27 34 Českolipská 7:51 3 5 2 1

Nádraží 7:35 35 40 29 Karlovská 7:52 4 6 2 1

Viadukt(16) 7:37 40 46 33 Ostašov 7:54 6 8 3 4

Františkov škola 7:39 35 39 24 Ostašov škola 7:55 11 12 2 26

Františkov sídliště 7:40 34 36 23 Kovošrot 7:56 12 13 2 30

Karlinky 7:41 41 38 28 Slévárna 7:57 14 13 3 31

Slévárna 7:42 42 38 28 Karlinky 7:58 16 18 5 36

Kovošrot 7:43 40 38 25 Františkov sídliště 8:00 15 20 8 41

Ostašov škola 7:44 9 8 0 Františkov škola 8:01 22 26 18 51

Ostašov 7:45 9 0 0 Viadukt(16) 8:02 22 28 19 37

Karlovská 7:47 9 0 0 Nádraží 8:04 21 24 17 36

Českolipská 7:48 9 0 0 Babylon 8:06 21 24

Karlov 7:49 0 0 0 Fügnerova 8:09 0 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 75 Spoj č.: 76

Fügnerova 14:25 16 18 16 21 46 Karlov 14:50 2 1 0 1 2

Nádraží 14:28 15 20 15 25 41 Českolipská 14:51 2 1 0 1 2

Viadukt(16) 14:32 13 20 11 22 38 Karlovská 14:52 2 1 0 1 2

Františkov škola 14:34 10 14 5 15 27 Ostašov 14:54 3 6 2 1 2

Františkov sídliště 14:35 9 15 7 14 26 Ostašov škola 14:55 4 8 5 3 5

Karlinky 14:36 4 8 4 12 22 Kovošrot 14:56 4 10 5 4 9

Slévárna 14:37 4 8 4 12 23 Slévárna 14:57 4 10 5 4 10

Kovošrot 14:38 3 6 1 10 20 Karlinky 14:58 6 9 6 4 12

Ostašov škola 14:39 6 5 0 7 12 Františkov sídliště 15:00 9 11 10 5 19

Ostašov 14:40 9 5 0 5 10 Františkov škola 15:01 12 16 12 6 25

Karlovská 14:42 6 3 0 3 8 Viadukt(16) 15:02 12 16 14 8 25

Českolipská 14:43 3 1 0 2 7 Nádraží 15:05 22 22 27 19 27

Karlov 14:44 0 0 0 0 0 Fügnerova 15:09 0 0 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 81 Spoj č.: 82

Fügnerova 15:05 24 24 22 39 24 28 Karlov 15:28 0 1 0 1 0

Babylon 15:08 22 Českolipská 15:29 3 5 0 1 1

Nádraží 15:10 22 30 24 45 27 31 Karlovská 15:30 3 5 0 1 1

Viadukt(16) 15:12 25 28 23 46 27 31 Ostašov 15:32 4 7 1 2 2

Františkov škola 15:14 22 24 13 34 24 23 Ostašov škola 15:33 5 10 8 4 4

Františkov sídliště 15:15 18 21 12 31 22 19 Kovošrot 15:34 3 10 13 6 7

Karlinky 15:16 14 17 9 23 20 10 Slévárna 15:35 4 12 13 6 7

Slévárna 15:17 13 16 7 21 20 8 Karlinky 15:36 5 11 13 7 7

Kovošrot 15:18 9 14 6 17 19 3 Františkov sídliště 15:38 6 14 15 9 8

Ostašov škola 15:19 11 14 9 12 12 1 Františkov škola 15:39 9 16 21 17 12

Ostašov 15:20 10 15 8 9 5 0 Viadukt(16) 15:40 9 19 25 18 11

Karlovská 15:22 10 14 8 8 5 0 Nádraží 15:43 3 19 28 20 11

Českolipská 15:23 6 6 4 7 2 0 Babylon 15:44 3

Karlov 15:24 0 0 0 0 0 0 Fügnerova 15:47 0 0 0 0 0

Příloha usnesení č. 567/2016



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 89 Spoj č.: 90

Fügnerova 16:05 12 44 25 31 29 20 Karlov 16:38 0 0 0 2 4 2

Babylon 16:08 12 Českolipská 16:39 0 0 1 2 4 2

Nádraží 16:10 13 56 26 30 33 24 Karlovská 16:40 0 0 1 2 5 3

Viadukt(16) 16:12 12 55 27 28 27 25 Ostašov 16:42 1 3 3 2 5 5

Františkov škola 16:14 10 38 17 19 15 17 Ostašov škola 16:43 2 3 5 2 7 9

Františkov sídliště 16:15 8 30 13 16 12 16 Kovošrot 16:44 3 3 5 4 8 11

Karlinky 16:16 8 27 12 14 9 14 Slévárna 16:45 3 4 5 4 8 14

Slévárna 16:17 7 26 12 14 9 14 Karlinky 16:46 4 4 5 5 9 14

Kovošrot 16:18 6 25 10 10 6 14 Františkov sídliště 16:48 5 7 9 9 10 19

Ostašov škola 16:19 6 21 7 8 4 9 Františkov škola 16:49 10 13 11 11 11 23

Ostašov 16:20 5 21 7 5 4 7 Viadukt(16) 16:50 10 12 11 11 11 22

Karlovská 16:22 5 18 9 5 2 8 Nádraží 16:52 9 12 11 16 13 23

Českolipská 16:23 0 15 9 5 0 7 Babylon 16:54 8

Karlov 16:24 0 0 0 0 0 0 Fügnerova 16:57 0 0 0 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 93 Spoj č.: 94

Fügnerova 16:45 24 19 38 25 15 Karlov 17:16 2 1 1 1 4

Nádraží 16:48 24 22 38 30 20 Českolipská 17:17 3 2 2 2 4

Viadukt(16) 16:52 23 21 34 28 19 Karlovská 17:18 4 3 2 2 4

Františkov škola 16:54 14 15 23 14 13 Ostašov 17:20 6 3 2 4 6

Františkov sídliště 16:55 13 9 16 10 6 Ostašov škola 17:21 7 6 3 7 7

Karlinky 16:56 7 8 10 9 4 Kovošrot 17:22 9 7 4 8 8

Slévárna 16:57 7 8 9 9 4 Slévárna 17:23 9 7 5 8 8

Kovošrot 16:58 4 3 5 6 4 Karlinky 17:24 12 9 8 10 8

Ostašov škola 16:59 2 2 0 4 2 Františkov sídliště 17:26 13 9 8 14 11

Ostašov 17:00 2 1 0 3 0 Františkov škola 17:27 14 16 8 15 10

Karlovská 17:02 2 1 0 3 0 Viadukt(16) 17:28 11 16 8 15 11

Českolipská 17:03 1 0 0 3 0 Nádraží 17:31 11 26 14 17 18

Karlov 17:04 0 0 0 0 0 Fügnerova 17:35 0 0 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 145 Spoj č.: 148

Fügnerova 23:20 8 7 13 Machnín žel.zastávka 23:41 0 0 0

Babylon 23:22 8 Machnín 23:42 0 0 0

Nádraží 23:23 8 7 14 Machnín statek 23:44 0 0 0

Viadukt(16) 23:25 8 7 14 Karlov 23:45 0 0 0

Františkov škola 23:26 8 6 9 Českolipská 23:46 0 0 0

Františkov sídliště 23:27 5 6 8 Karlovská 23:47 0 0 0

Karlinky 23:29 5 1 6 Ostašov 23:48 0 0 0

Slévárna 23:30 5 1 6 Ostašov škola 23:49 0 0 0

Kovošrot 23:31 5 1 8 Kovošrot 23:50 0 0 0

Ostašov škola 23:32 5 1 7 Slévárna 23:51 0 0 0

Ostašov 23:33 5 1 4 Karlinky 23:52 0 0 0

Karlovská 23:34 5 1 4 Františkov sídliště 23:54 0 0 0

Českolipská 23:35 5 1 4 Františkov škola 23:55 0 0 0

Karlov 23:36 5 1 2 Viadukt(16) 23:56 0 0 0

Machnín statek 23:37 5 1 0 Nádraží 23:58 0 0 0

Machnín 23:39 4 1 0 Rybníček(3) 23:59 0 0 0

Machnín žel.zastávka 23:40 0 0 0 Fügnerova 0:04 0 0 0

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 35 Spoj č.: 38

Fügnerova 7:22 6 8 6 Machnín žel.zastávka 7:53 1 0 0

Babylon 7:24 Machnín 7:54 3 1 2

Nádraží 7:25 6 13 7 Machnín statek 7:56 3 1 2

Viadukt(16) 7:27 5 13 6 Karlov 7:57 4 1 2

Františkov škola 7:28 4 10 5 Českolipská 7:58 5 3 2

Františkov sídliště 7:29 3 9 3 Karlovská 7:59 5 4 2

Karlinky 7:31 2 9 3 Ostašov 8:00 6 8 4

Slévárna 7:32 2 9 3 Ostašov škola 8:01 8 12 5

Kovošrot 7:33 1 8 3 Kovošrot 8:02 9 12 5

Ostašov škola 7:34 0 7 2 Slévárna 8:03 9 12 5

Ostašov 7:35 0 5 0 Karlinky 8:04 9 13 7

Karlovská 7:36 0 5 0 Františkov sídliště 8:06 11 18 6

Českolipská 7:37 0 5 0 Františkov škola 8:07 19 33 9

Karlov 7:38 0 5 0 Viadukt(16) 8:08 22 34 10

Machnín statek 7:39 0 5 0 Nádraží 8:10 21 26 7

Machnín 7:41 0 5 0 Babylon 8:13 24 8

Machnín žel.zastávka 7:42 0 0 0 Fügnerova 8:16 0 0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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2 Linka č. 17 

Na základě připomínek občanů a cestujících linky č. 17 (Fügnerova – Aréna) připravil DPMLJ 

od 28. 2. 2016 posílení spojů na lince č. 17.  Ke změně došlo z důvodu zajištění lepší dopravní 

obslužnosti k Aréně (sportoviště pro děti a mládež) během školního roku. K žádosti o úpravu 

jízdního řádu na lince č. 17 se připojilo 153 občanů.  

Realizované změny na lince č.17 (akceptace připomínek): 

Pracovní den 

Nový spoj z Fügnerovy v 15:00 k Aréně a zpět v 15:11 hodin 

Nový spoj z Fügnerovy v 16:00 k Aréně a zpět v 16:11 hodin 

Nový spoj z Fügnerovy v 17:00 k Aréně a zpět v 17:11 hodin 

Nový spoj z  Fügnerovy v 18:00 k Aréně a zpět v 18:11 hodin  

Nový spoj z  Fügnerovy v 19:00 k Aréně a zpět v 19:11 hodin 

Úprava pouze v období školního roku, výsledný interval 30 minut proti původnímu 60 minut 
 

 

Vyhodnocení: 

Všechny spoje linky č. 17 jsou využívány na základě přijatého požadavku cestujících, doprava 

dětí na zájmové kroužky a zpět. Tento stav je průkazný v níže uvedených datech obsazenosti 

spojů linky č. 17, kde je znázorněna i jednosměrná obsazenost spoje č. 40 a č. 41.   

Na základě výše uvedeného zjištění doporučujeme ponecháni linky č. 17 v současném re-

žimu, mimo letních prázdnin, kdy přidané spoje nejedou.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V Statistika linky L016 1.IV 11.IV 21.IV 25.IV 29.IV 30.IV 2.V 3.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost vozidla ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 143 Spoj č.: 146

Fügnerova 23:20 13 Machnín žel.zastávka 23:41 2

Rybníček(3) 23:22 13 Machnín 23:42 4

Nádraží 23:23 14 Machnín statek 23:44 4

Viadukt(16) 23:25 14 Karlov 23:45 4

Františkov škola 23:26 9 Českolipská 23:46 4

Františkov sídliště 23:27 8 Karlovská 23:47 4

Karlinky 23:29 6 Ostašov 23:48 3

Slévárna 23:30 6 Ostašov škola 23:49 4

Kovošrot 23:31 8 Kovošrot 23:50 6

Ostašov škola 23:32 7 Slévárna 23:51 6

Ostašov 23:33 4 Karlinky 23:52 6

Karlovská 23:34 4 Františkov sídliště 23:54 8

Českolipská 23:35 4 Františkov škola 23:55 8

Karlov 23:36 2 Viadukt(16) 23:56 0

Machnín statek 23:37 0 Nádraží 23:58 0

Machnín 23:39 0 Rybníček(3) 23:59 0

Machnín žel.zastávka 23:40 0 Fügnerova 0:04 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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Data ze sčítacích rámů: 

PRACOVNÍ DEN 

 

 

3 Linka č. 18 

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Horská, Rudolfov připravil DPMLJ 

od  13. 12. 2015 posílení spojů na lince č. 18.  Uvedené úpravy jízdního řádu linky č.  18  by-

ly  projednány dne 6. 10. 2015 za účasti člena představenstva společnosti 

DPMLJ  Mgr. Jiřího Římánka, členky Zastupitelstva města Liberce MUDr. Kateřiny Absolono-

vé, členky Zastupitelstva města Liberce Pavly Haidlové  a Ing. Milana Porše.  Dne 15.10.2015 

bylo projednáno se zástupcem Rudolfova, Mgr. Jitkou Mrázkovou (předsedkyní Občanského 

sdružení). Dále bylo projednáno dne 27.10.2015 s náměstkem primátora pro technickou 

správu majetku města Tomášem Kyselou, dne 29.10.2015 se zástupci KORID LK, dne 

9.11.2015 Dopravní komisí města Liberce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statistika linky L017 5.IV 6.IV 14.IV 19.IV 25.IV 27.IV 28.IV 29.IV 9.V 11.V 16.V 17.V Statistika linky L017 6.IV 14.IV 19.IV 25.IV 27.IV 28.IV 29.IV 9.V 11.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech

Spoj č.: 35 Spoj č.: 34

Fügnerova 15:00 20 Tipsport arena 15:11   8   

Babylon 15:03 20 Babylon 15:15   7   

Zimní stadion 15:06 2 Fügnerova 15:18   0   

Ulice 28.října 15:07 1

Herbenova 15:08 0

Tipsport arena 15:11 0

Spoj č.: 41 Spoj č.: 40

Fügnerova 16:00 7 13 30 28 18 Tipsport arena 16:11 0 4 0 0 0

Babylon 16:03 7 13 29 31 18 Babylon 16:15 1 2 0 0 0

Zimní stadion 16:06 3 7 16 9 3 Fügnerova 16:18 0 0 0 0 0

Ulice 28.října 16:07 1 8 13 7 2

Herbenova 16:08 0 21 16 7 1

Tipsport arena 16:11 0 17 16 5 1

Spoj č.: 47 Spoj č.: 46

Fügnerova 17:00 14 23 24 8 6 7 Tipsport arena 17:11 2 11 20 26 18

Babylon 17:03 14 22 24 8 4 8 Babylon 17:15 2 12 20 26 11

Zimní stadion 17:06 8 4 13 5 4 8 Fügnerova 17:18 0 0 0 0 0

Ulice 28.října 17:07 5 3 12 6 4 9

Herbenova 17:08 5 0 9 4 4 7

Tipsport arena 17:11 3 0 3 4 0 4

Spoj č.: 53 Spoj č.: 52

Fügnerova 18:00 4 3 11 11 6 Tipsport arena 18:11 5 7 6 8 2

Babylon 18:03 4 3 10 11 7 Babylon 18:15 5 7 6 8 2

Zimní stadion 18:06 1 5 8 7 6 Fügnerova 18:18 0 0 0 0 0

Ulice 28.října 18:07 1 5 6 7 6

Herbenova 18:08 1 5 3 6 5

Tipsport arena 18:11 1 4 1 6 5

Spoj č.: 61 Spoj č.: 60

Fügnerova 19:00 8 0 4 Tipsport arena 19:11 3 4 8

Babylon 19:03 8 2 4 Babylon 19:15 3 4 8

Zimní stadion 19:06 3 2 1 Fügnerova 19:18 0 0 0

Ulice 28.října 19:07 3 0 0

Herbenova 19:08 3 0 2

Tipsport arena 19:11 2 0 1

Příloha usnesení č. 567/2016
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Realizované změny na lince č.18 (akceptace připomínek): 

Pracovní den 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 7:36 ze Škola Kateřinky do Rudolfova 

Nový spoj z Rudolfova v 8:11 do Fügnerovy 

Spoj z Rudolfova v 8:36 posunut na 8:45 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 9:28 ze Škola Kateřinky do Rudolfova 

Nový spoj z Rudolfova v 9:54 do Fügnerovy 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 13:00 z U Pramenů do Rudolfova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 13:20 z U Pramenů do Škola Kateřinky 

Nový spoj z Rudolfova ve 13:26 do Fügnerovy 

Nový spoj z Fügnerovy ve 13:35 do Škola Kateřinky 

Spoj linky č. 53 ze Škola Kateřinky ve 14:15 do Fügnerovy nově jako linka č. 18 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 17:15 z Blanická do Rudolfova 

Nový spoj z Fügnerovy v 17:45 do U Pramenů 

Nový spoj z Rudolfova v 17:45 do Fügnerovy 

Nový spoj z U Pramenů v 18:30 do Fügnerovy 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 19:10 ze Škola Kateřinky do Rudolfova 

Nový spoj z Rudolfova v 19:36 do Fügnerovy 

Spoj z Fügnerovy ve 20:00 do Rudolfova posunut na 20:20 

Spoj z Fügnerovy ve 21:00 na Blanickou zrušen 

Spoj z U Pramenů ve 21:18 do Fügnerovy zrušen 

Spoj z Fügnerovy ve 22:00 na Blanickou posunut na 21:40 
 

 

Sobota, neděle a svátky 

V neděli nový spoj ve 4:50 z Fügnerovy do U Pramenů 

V neděli nový spoj v 5:52 z Fügnerovy do Rudolfova 

V neděli nový spoj v 6:15 z Rudolfova do Fügnerovy 

V neděli nový spoj v 7:15 z Rudolfova do Fügnerovy 

V neděli posun spoje ve 6:35 z Fügnerovy na 6:52 a prodloužení z Blanická do Rudolfova 

 

Vyhodnocení: 

Spoj č. 83 a č. 88 není v úseku Blanická – Rudolfov využíván cestujícími. Ostatní spoje jsou 

využívány cestujícími alespoň v jednom směru, kde je třeba na obsazenost této linky pohlížet 

jako na linky PAD (charakter linky).  

Na základě výše uvedeného zjištění doporučujeme zkrácení spoje č. 83 a č. 88 (oranžově 

znázorněno v tabulce) do zastávky Blanická.  Ostatní spoje ponechat v současném režimu.  

 

Data ze sčítacích rámů: 
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 29

Fügnerova 7:36 22

Šaldovo náměstí(12) 7:39 26

Sokolská U zdi 7:41 26

Tržní náměstí ( 25 ) 7:42 27

Žižkovo náměstí 7:44 27

Baltská 7:45 27

U Trianglu 7:47 16

U Pramenů(výstup) 7:48 16

U Transformátoru 7:49 16

Blanická 7:51 16

Kateřinky křižovatka 7:54 16

Kateřinky UŠ(18) 7:55 2

Kateřinky učiliště 7:56 2

Rudolfov elektrárna 7:57 1

Rudolfov has.zbrojnice 7:58 1

Rudolfov 8:00 0

Spoj č.: 30

Rudolfov 8:11 4

Rudolfov has.zbrojnice 8:12 6

Rudolfov elektrárna 8:13 7

Kateřinky učiliště 8:14 7

Kateřinky UŠ(18) 8:16 7

Kateřinky křižovatka 8:18 11

Blanická 8:21 11

U Transformátoru 8:22 11

U Pramenů(výstup) 8:23 11

U Trianglu 8:24 12

Baltská 8:26 23

Žižkovo náměstí 8:27 28

Tržní náměstí ( 25 ) 8:29 26

Nám.Dr.E.Beneše(12) 8:31 21

Šaldovo náměstí(12) 8:33 15

Fügnerova 8:36 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 39

Fügnerova 9:28 39 21

Šaldovo náměstí(12) 9:31 50 30

Sokolská U zdi 9:33 51 32

Tržní náměstí ( 25 ) 9:34 53 34

Žižkovo náměstí 9:36 43 29

Baltská 9:37 39 22

U Trianglu 9:39 33 16

U Pramenů(výstup) 9:40 30 12

U Transformátoru 9:41 28 11

Blanická 9:43 19 11

Kateřinky křižovatka 9:46 19 10

Kateřinky UŠ(18) 9:47 10 6

Kateřinky učiliště 9:48 10 6

Rudolfov elektrárna 9:49 7 5

Rudolfov has.zbrojnice 9:50 7 3

Rudolfov 9:52 0 0
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Spoj č.: 38

Rudolfov 9:54 1 2

Rudolfov has.zbrojnice 9:55 2 3

Rudolfov elektrárna 9:56 4 7

Kateřinky učiliště 9:57 4 8

Kateřinky UŠ(18) 9:59 5 18

Kateřinky křižovatka 10:01 5 20

Blanická 10:04 7 21

U Transformátoru 10:05 7 21

U Pramenů(výstup) 10:06 10 25

U Trianglu 10:07 10 24

Baltská 10:09 25 34

Žižkovo náměstí 10:10 25 37

Tržní náměstí ( 25 ) 10:12 24 32

Nám.Dr.E.Beneše(12) 10:14 17 23

Šaldovo náměstí(12) 10:16 12 21

Fügnerova 10:19 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 51

Fügnerova 13:00 21 23 19 29 19

Šaldovo náměstí(12) 13:03 28 35 33 35 24

Sokolská U zdi 13:05 30 38 33 35 25

Tržní náměstí ( 25 ) 13:06 34 41 35 35 31

Žižkovo náměstí 13:08 28 34 30 30 24

Baltská 13:09 18 28 20 26 17

U Trianglu 13:11 16 20 18 20 10

U Pramenů(výstup) 13:12 14 18 14 18 7

U Transformátoru 13:13 13 13 14 12 5

Blanická 13:15 13 10 12 10 3

Kateřinky křižovatka 13:18 11 9 4 8 3

Kateřinky UŠ(18) 13:19 6 21 4 7 5

Kateřinky učiliště 13:20 6 21 4 7 5

Rudolfov elektrárna 13:21 6 20 2 5 6

Rudolfov has.zbrojnice 13:22 6 20 0 5 5

Rudolfov 13:24 0 0 0 0 0

Spoj č.: 52

Rudolfov 13:26 5 18 4 0 0

Rudolfov has.zbrojnice 13:27 5 18 4 0 0

Rudolfov elektrárna 13:28 5 19 5 0 1

Kateřinky učiliště 13:29 18 32 15 13 22

Kateřinky UŠ(18) 13:31 53 54 30 57 38

Kateřinky křižovatka 13:33 53 58 30 57 39

Blanická 13:36 54 63 29 57 40

U Transformátoru 13:37 54 63 30 55 40

U Pramenů(výstup) 13:38 54 66 30 55 41

U Trianglu 13:39 59 68 30 53 40

Baltská 13:41 59 67 35 55 45

Žižkovo náměstí 13:42 60 69 39 54 46

Tržní náměstí ( 25 ) 13:44 61 59 33 51 40

Nám.Dr.E.Beneše(12) 13:46 26 30 15 22 1

Šaldovo náměstí(12) 13:48 22 26 12 15 1

Fügnerova 13:51 0 0 0 0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 77

Fügnerova 17:15 36 21 20 17 29 46 26 21 20 14 26

Šaldovo náměstí(12) 17:18 47 25 32 28 42 48 36 31 27 23 38

Sokolská U zdi 17:20 47 26 34 28 45 56 36 33 31 25 39

Tržní náměstí ( 25 ) 17:21 49 28 37 35 44 59 46 34 32 26 38

Žižkovo náměstí 17:23 46 25 31 28 44 55 43 28 31 22 32

Baltská 17:24 43 20 25 23 26 49 38 21 15 22 22

U Trianglu 17:26 33 16 24 18 21 45 32 18 14 16 16

U Pramenů(výstup) 17:27 29 13 21 17 20 41 31 12 9 15 13

U Transformátoru 17:28 26 12 18 16 18 39 31 12 7 12 12

Blanická 17:30 23 9 18 13 15 35 30 10 5 13 8

Kateřinky křižovatka 17:33 23 5 16 11 11 27 23 2 5 10 7

Kateřinky UŠ(18) 17:34 11 5 11 11 1 16 7 1 5 7 0

Kateřinky učiliště 17:35 11 5 10 11 1 16 7 1 5 7 0

Rudolfov elektrárna 17:36 11 5 8 11 0 16 5 1 1 4 0

Rudolfov has.zbrojnice 17:37 10 4 8 11 0 16 4 0 0 4 0

Rudolfov 17:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spoj č.: 76

Rudolfov 17:45 4 4 4 2 5 2 6 3

Rudolfov has.zbrojnice 17:46 4 4 6 2 5 3 8 3

Rudolfov elektrárna 17:47 4 5 7 3 5 3 12 8

Kateřinky učiliště 17:48 4 6 7 3 5 3 13 9

Kateřinky UŠ(18) 17:50 7 6 8 3 5 4 13 10

Kateřinky křižovatka 17:52 7 6 9 3 6 5 14 10

Blanická 17:55 8 7 10 5 8 6 14 11

U Transformátoru 17:56 9 9 13 5 9 7 11 11

U Pramenů(výstup) 17:57 10 11 13 6 10 8 11 11

U Trianglu 17:58 10 15 13 6 10 9 14 11

Baltská 18:00 11 21 16 6 12 11 14 11

Žižkovo náměstí 18:01 12 24 18 5 12 10 14 11

Tržní náměstí ( 25 ) 18:03 10 23 18 6 12 11 15 15

Nám.Dr.E.Beneše(12) 18:05 8 17 14 5 11 8 12 14

Šaldovo náměstí(12) 18:07 6 15 11 7 14 8 11 17

Fügnerova 18:10 0 0 0 0 0 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 83

Fügnerova 19:10 18 11

Šaldovo náměstí(12) 19:13 27 13

Sokolská U zdi 19:15 31 16

Tržní náměstí ( 25 ) 19:16 37 27

Žižkovo náměstí 19:18 31 22

Baltská 19:19 20 14

U Trianglu 19:21 12 11

U Pramenů(výstup) 19:22 7 9

U Transformátoru 19:23 6 4

Blanická 19:25 4 4

Kateřinky křižovatka 19:28 1 0

Kateřinky UŠ(18) 19:29 0 0

Kateřinky učiliště 19:30 0 0

Rudolfov elektrárna 19:31 0 0

Rudolfov has.zbrojnice 19:32 0 0

Rudolfov 19:34 0 0
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Spoj č.: 88

Rudolfov 19:36 1 2

Rudolfov has.zbrojnice 19:37 1 2

Rudolfov elektrárna 19:38 1 2

Kateřinky učiliště 19:39 1 2

Kateřinky UŠ(18) 19:41 1 2

Kateřinky křižovatka 19:43 1 2

Blanická 19:46 1 2

U Transformátoru 19:47 1 2

U Pramenů(výstup) 19:48 1 5

U Trianglu 19:49 2 8

Baltská 19:51 2 8

Žižkovo náměstí 19:52 3 8

Tržní náměstí ( 25 ) 19:54 3 8

Nám.Dr.E.Beneše(12) 19:56 3 3

Šaldovo náměstí(12) 19:58 2 3

Fügnerova 20:01 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 89

Fügnerova 20:20 14 6

Šaldovo náměstí(12) 20:22 15 9

Sokolská U zdi 20:23 16 11

Tržní náměstí ( 25 ) 20:24 16 13

Žižkovo náměstí 20:26 14 11

Baltská 20:27 10 8

U Trianglu 20:28 10 7

U Pramenů(výstup) 20:29 9 7

U Transformátoru 20:30 7 5

Blanická 20:31 7 4

Kateřinky křižovatka 20:34 5 3

Kateřinky UŠ(18) 20:35 2 3

Kateřinky učiliště 20:36 2 3

Rudolfov elektrárna 20:37 1 3

Rudolfov has.zbrojnice 20:38 1 0

Rudolfov 20:40 0 0

Spoj č.: 94

Rudolfov 20:46 3 3

Rudolfov has.zbrojnice 20:47 3 3

Rudolfov elektrárna 20:48 3 3

Kateřinky učiliště 20:49 3 3

Kateřinky UŠ(18) 20:51 3 3

Kateřinky křižovatka 20:53 3 3

Blanická 20:56 3 3

U Transformátoru 20:57 3 3

U Pramenů(výstup) 20:58 3 3

U Trianglu 20:59 2 3

Baltská 21:00 4 4

Žižkovo náměstí 21:01 5 5

Tržní náměstí ( 25 ) 21:03 6 6

Nám.Dr.E.Beneše(12) 21:05 5 5

Šaldovo náměstí(12) 21:07 5 5

Fügnerova 21:10 0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 53

Fügnerova 13:20 10

Šaldovo náměstí(12) 13:23 12

Sokolská U zdi 13:25 13

Tržní náměstí ( 25 ) 13:26 15

Žižkovo náměstí 13:28 12

Baltská 13:29 8

U Trianglu 13:31 5

U Pramenů(výstup) 13:32 3

U Transformátoru 13:33 1

Blanická 13:35 0

Kateřinky křižovatka 13:38 0

Kateřinky UŠ(18) 13:39 0

Spoj č.: 57

Fügnerova 13:35 12 8 5

Šaldovo náměstí(12) 13:38 16 13 11

Sokolská U zdi 13:40 17 14 12

Tržní náměstí ( 25 ) 13:41 18 15 13

Žižkovo náměstí 13:43 18 14 11

Baltská 13:44 15 12 8

U Trianglu 13:46 15 7 4

U Pramenů(výstup) 13:47 8 4 2

U Transformátoru 13:48 7 1 0

Blanická 13:50 4 1 0

Kateřinky křižovatka 13:53 3 0 0

Kateřinky UŠ(18) 13:54 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 54

Kateřinky UŠ(18) 14:15 12

Kateřinky křižovatka 14:17 12

Blanická 14:20 12

U Transformátoru 14:21 12

U Pramenů(výstup) 14:22 12

U Trianglu 14:23 13

Baltská 14:25 18

Žižkovo náměstí 14:26 25

Tržní náměstí ( 25 ) 14:28 31

Nám.Dr.E.Beneše(12) 14:30 20

Šaldovo náměstí(12) 14:32 23

Fügnerova 14:35 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 79

Fügnerova 17:45 13 15 7 5 17

Šaldovo náměstí(12) 17:48 18 23 9 7 22

Sokolská U zdi 17:50 18 25 11 8 24

Tržní náměstí ( 25 ) 17:51 20 25 12 7 23

Žižkovo náměstí 17:53 17 19 10 5 20

Baltská 17:54 7 9 8 0 11

U Trianglu 17:56 4 9 7 0 8

U Pramenů(výstup) 17:57 0 0 0 0 0

Spoj č.: 78

U Pramenů(výstup) 18:30 0 1 1 1 2

U Trianglu 18:31 3 5 1 2 4

Baltská 18:33 4 7 5 3 6

Žižkovo náměstí 18:34 5 8 6 3 6

Tržní náměstí ( 25 ) 18:36 5 9 7 4 8

Nám.Dr.E.Beneše(12) 18:38 4 7 7 4 5

Šaldovo náměstí(12) 18:40 3 8 10 2 0

Fügnerova 18:43 0 0 0 0 0

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 95

Fügnerova 21:40 6 7

Šaldovo náměstí(12) 21:42 6 1

Sokolská U zdi 21:43 6 0

Tržní náměstí ( 25 ) 21:44 11 1

Žižkovo náměstí 21:46 5 0

Baltská 21:47 1 5

U Trianglu 21:48 1 2

U Pramenů(výstup) 21:49 1 1

U Transformátoru 21:50 1 0

Blanická 21:51 0 1

Spoj č.: 96

Blanická 21:56 0 2

U Transformátoru 21:57 0 3

U Pramenů(výstup) 21:58 0 3

U Trianglu 21:59 0 3

Baltská 22:00 0 3

Žižkovo náměstí 22:01 0 3

Tržní náměstí ( 25 ) 22:03 0 5

Nám.Dr.E.Beneše(12) 22:05 0 9

Šaldovo náměstí(12) 22:07 0 7

Fügnerova 22:10 0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 3

Fügnerova 4:50 1

Šaldovo náměstí(12) 4:52 1

Sokolská U zdi 4:53 1

Tržní náměstí ( 25 ) 4:54 1

Žižkovo náměstí 4:56 1

Baltská 4:57 1

U Trianglu 4:58 1

U Pramenů(výstup) 4:59 0

Spoj č.: 4

U Pramenů(výstup) 5:05 0

U Trianglu 5:06 0

Baltská 5:07 3

Žižkovo náměstí 5:08 3

Tržní náměstí ( 25 ) 5:10 3

Nám.Dr.E.Beneše(12) 5:12 4

Šaldovo náměstí(12) 5:14 4

Fügnerova 5:17 0

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 11

Fügnerova 5:52 2  

Šaldovo náměstí(12) 5:54 2  

Sokolská U zdi 5:55 2  

Tržní náměstí ( 25 ) 5:56 2  

Žižkovo náměstí 5:58 2  

Baltská 5:59 2  

U Trianglu 6:00 2  

U Pramenů(výstup) 6:01 2  

U Transformátoru 6:02 2  

Blanická 6:03 2  

Kateřinky křižovatka 6:06 2  

Kateřinky UŠ(18) 6:07 2  

Kateřinky učiliště 6:08 2  

Rudolfov elektrárna 6:09 2  

Rudolfov has.zbrojnice 6:10 1  

Rudolfov 6:12 0  

Příloha usnesení č. 567/2016
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Spoj č.: 12

Rudolfov 6:15 0

Rudolfov has.zbrojnice 6:16 1

Rudolfov elektrárna 6:17 1

Kateřinky učiliště 6:18 1

Kateřinky UŠ(18) 6:20 1

Kateřinky křižovatka 6:22 1

Blanická 6:25 1

U Transformátoru 6:26 1

U Pramenů(výstup) 6:27 4

U Trianglu 6:28 5

Baltská 6:29 5

Žižkovo náměstí 6:30 6

Tržní náměstí ( 25 ) 6:32 5

Nám.Dr.E.Beneše(12) 6:34 3

Šaldovo náměstí(12) 6:36 2

Fügnerova 6:39 0

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
Statistika linky L018 12.IV 22.IV 24.IV 26.IV 5.V 6.V 9.V 10.V 11.V 12.V 13.V 16.V 17.V 18.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech / POČET CESTUJÍCICH VE VOZIDLE

Spoj č.: 21

Fügnerova 6:52 3  

Šaldovo náměstí(12) 6:54 6  

Sokolská U zdi 6:55 7  

Tržní náměstí ( 25 ) 6:56 6  

Žižkovo náměstí 6:58 6  

Baltská 6:59 6  

U Trianglu 7:00 6  

U Pramenů(výstup) 7:01 6  

U Transformátoru 7:02 6  

Blanická 7:03 5  

Kateřinky křižovatka 7:06 3  

Kateřinky UŠ(18) 7:07 3  

Kateřinky učiliště 7:08 3  

Rudolfov elektrárna 7:09 2  

Rudolfov has.zbrojnice 7:10 2  

Rudolfov 7:12 0  

Spoj č.: 22

Rudolfov 7:15 1

Rudolfov has.zbrojnice 7:16 2

Rudolfov elektrárna 7:17 3

Kateřinky učiliště 7:18 3

Kateřinky UŠ(18) 7:20 3

Kateřinky křižovatka 7:22 6

Blanická 7:25 6

U Transformátoru 7:26 7

U Pramenů(výstup) 7:27 8

U Trianglu 7:28 8

Baltská 7:29 14

Žižkovo náměstí 7:30 16

Tržní náměstí ( 25 ) 7:32 14

Nám.Dr.E.Beneše(12) 7:34 12

Šaldovo náměstí(12) 7:36 11

Fügnerova 7:39 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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4 Linka č. 26 

Na základě setkání primátora s občany Krásné Studánky dne 26. 10. 2015 byl vznesen občany 
požadavek na posílení spojů na lince č. 26 v dopoledních hodinách a úpravu vybraného škol-
ního spoje na lince č. 55. DPMLJ o tomto požadavku informoval náměstek primátora pro 
technickou správu majetku města Tomáš Kysela, s úkolem připravit návrh realizace požado-
vaného. Zároveň byl DPMLJ předán kontakt na paní Hanušovou, která tyto požadavky obča-
nů detailně prezentovala na jednání dne 30. 12. 2015 zástupcům DPMLJ.  

Po vypracování byl návrh dne 11. 1. 2016 předán pí. Hanušové k věcnému připomínkování, 
kdy bylo potvrzeno souhlasné stanovisko občanů s navrhovanou úpravou spojů (připravované 
změny na lince č. 26). Informace o výsledku jednání obdržel náměstek primátora pro technic-
kou správu majetku města a primátor města Liberec.  Úprava jízdního řádu linky č. 26 byla 
realizována s účinností od 28. 2. 2016.  

Ke změně došlo z důvodu zajištění lepší dopravní obslužnosti do Krásné Studánky linkou č. 
26 i prodloužením linky č. 55 do Krásné Studánky (zastávka U Medvěda).  

Za související změnu lze považovat i sjednocení zastávek PAD s MHD v úseku Krásná 
Studánka – Pavlovice křižovatka ve spolupráci s KORID LK, kde je nabídnuta občanům 
možnost využití spojů PAD, které spadají do systému IDOL (jednotné odbavování). Úprava 
jízdních řádů linek č. 26, 55 byla komplexně projednána na 3. jednání RM dne 2.  února 2016.    

Realizované změny na lince č. 26 a č. 55 (akceptace připomínek): 

Pracovní den 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 6:41 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 7:22 do Doubí sídliště 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 7:35 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 8:17 do Doubí sídliště 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 8:31 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 9:19 do Doubí sídliště 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 9:37 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 10:19 do Doubí sídliště 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 10:37 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 11:18 do Doubí sídliště 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 11:13 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 12:07 do Doubí sídliště 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 12:37 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 13:19 do Doubí sídliště 

(výsledný interval 30 minut proti původnímu 60 minut) 

Spoj linky č.55 v 7:34 hodin nově zajíždí do Krásné Studánky (u Medvěda) 

Linka č.55 nejede v období školních prázdnin 
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Sobota, neděle a svátky 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 12:35 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 13:32 do Doubí sídliště 

Prodloužení spoje z Doubí sídliště v 17:35 z Pavlovic křiž. do Krásné Studánky 

Nový spoj z Krásné Studánky v 18:32 do Doubí sídliště 

 
 

Vyhodnocení: 

Všechny přidané spoje linky č. 26 jsou využívány cestujícími. Doporučujeme zachovat 
současný režim. Nebyl zjištěn žádný spoj na lince č. 26, který by nebyl využíván cestujícími. 
Požadavek cestujících lze tedy považovat za oprávněný a potvrzený.   

 

Data ze sčítacích rámů: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L055 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 1

Kateřinky UŠ(18) 7:13 1 1 2 2

Kateřinky Lesní správa 7:16 1 1 2 2

Kateřinky Zlatá ulička 7:18 3 3 4 2

Pod Záložnou 7:19 6 6 5 3

Nad Pianovkou 7:20 6 6 5 3

Janův Most 7:21 7 6 6 4

Radčice rozcestí 7:24 7 7 7 4

Jedlová 7:25 11 10 12 6

Radčice 7:26 11 13 15 7

Jedlová 7:27 13 17 15 8

Radčice rozcestí 7:28 15 17 15 10

U Lípy 7:30 18 22 21 13

Krásná Studánka 7:34 27 30 33 20

Kr.Studánka Švestková 7:35 30 36 37 24

Kr.Studánka kovárna 7:36 30 36 38 26

U Radčického potoka 7:37 30 36 38 26

Pavlovice křižovatka(13) 7:39 31 38 37 26

Jiráskova 7:41 32 41 35 26

Ruprechtice sídliště 7:43 40 45 40 28

ZŠ Vrchlického 7:45 18 24 11 5

Dopravní hřiště 7:47 20 26 14 6

U Dvora 7:48 22 31 14 9

Sokolská 7:50 21 30 13 8

Šaldovo náměstí(12) 7:52 12 23 7 0

Fügnerova 7:55 0 0 0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 27

Doubí sídliště 6:41 10 12 6 6 7 8

Mařanova 6:42 15 18 13 13 11 10

Vesec U Střediska 6:43 17 20 19 14 12 16

Vesec samoobsluha 6:44 25 28 26 16 15 22

Jeřmanická 6:45 28 39 33 24 22 25

Slovanská 6:47 28 40 34 23 22 25

Rochlice(20) 6:48 33 46

Mostecká 6:50 34 47 35 27 27 33

Čechova 6:51 33 53 37 28 32 36

Melantrichova 6:52 32 51 36 27 31 35

Košická 6:53 41 52 36 24 31 35

Fügnerova 6:56 18 26 15 8 11 17

Šaldovo náměstí(12) 6:58 13 22 14 5 8 17

Sokolská most 7:00 13 23 14 8 8 16

U Dvora 7:02 10 20 14 10 7 15

Dopravní hřiště 7:03 11 17 14 10 7 14

Vrchlického 7:04 11 15 10 9 6 11

Hrdinů 7:05 8 15 9 9 6 11

Letná 7:06 7 14 8 8 4 10

Pavlovice křižovatka(13) 7:08 6 14 8 8 3 9

U Radčického potoka 7:09 5 14 8 4 2 6

Kr.Studánka kovárna 7:10 3 14 6 4 2 6

Kr.Studánka Švestková 7:11 3 14 6 4 2 5

Krásná Studánka 7:13 0 0 0 0 0 0

Spoj č.: 26

Krásná Studánka 7:22 6 0 7  3  8 8

Kr.Studánka Švestková 7:23 11 7 11  7  13 15

Kr.Studánka kovárna 7:24 21 14 19  20  24 23

U Radčického potoka 7:25 21 14 19 20 25 23

Pavlovice křižovatka(13) 7:27 28 17 30 20 29 29

Letná 7:29 29 13 26 20 25 33

Hrdinů 7:30 33 17 30 23 27 36

Vrchlického 7:31 34 26 39 28 27 37

Dopravní hřiště 7:32 30 25 38 29 26 34

U Dvora 7:33 52 39 42 39 27 41

Sokolská 7:35 51 41 42 37 25 40

Šaldovo náměstí(12) 7:37 32 34 30 20 20 33

Fügnerova 7:40 39 38 23 12 25 34

Košická 7:42 37 37 23 12 25 34

Melantrichova 7:43 5 18 16 9 18 26

Čechova 7:44 2 16 9 7 11 20

Mostecká 7:45 0 15 9 8 11 19

Rochlice(20) 7:47 0 11 8 7 7 16

Slovanská 7:48 0 11 8 7 5 15

Na Srázu 7:49 0 11 8 7 4 15

Jeřmanická 7:50 0 9 5 5 4 14

Vesec samoobsluha 7:51 0 9 4 4 3 14

Vesec U Střediska 7:52 0 7 4 3 0 10

Mařanova 7:53 0 7 4  3  0 10

Doubí sídliště 7:55 0 0 0  0  0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 35

Doubí sídliště 7:35 4 9

Mařanova 7:36 6 10

Vesec U Střediska 7:37 5 17

Vesec samoobsluha 7:38 9 21

Jeřmanická 7:39 17 27

Slovanská 7:41 17 27

Rochlice(20) 7:42 24

Mostecká 7:44 27 27

Čechova 7:45 27 29

Melantrichova 7:46 31 31

Košická 7:47 31 30

Fügnerova 7:50 28 21

Šaldovo náměstí(12) 7:52 32 14

Sokolská most 7:54 32 14

U Dvora 7:56 29 9

Dopravní hřiště 7:57 26 8

Vrchlického 7:58 21 8

Hrdinů 7:59 13 7

Letná 8:00 11 5

Pavlovice křižovatka(13) 8:02 10 4

U Radčického potoka 8:03 9 4

Kr.Studánka kovárna 8:04 8 2

Kr.Studánka Švestková 8:05 8 1

Krásná Studánka 8:07 0 0

Spoj č.: 34

Krásná Studánka 8:17 2  6  

Kr.Studánka Švestková 8:18 5  6  

Kr.Studánka kovárna 8:19 8  6  

U Radčického potoka 8:20 8 6

Pavlovice křižovatka(13) 8:22 11 9

Letná 8:24 16 15

Hrdinů 8:25 20 17

Vrchlického 8:26 28 19

Dopravní hřiště 8:27 29 19

U Dvora 8:28 37 19

Sokolská 8:30 36 18

Šaldovo náměstí(12) 8:32 32 13

Fügnerova 8:35 38 11

Košická 8:37 38 15

Melantrichova 8:38 31 17

Čechova 8:39 32 15

Mostecká 8:40 20 14

Rochlice(20) 8:42 13 11

Slovanská 8:43 13 9

Na Srázu 8:44 11 9

Jeřmanická 8:45 9 6

Vesec samoobsluha 8:46 3  4  

Vesec U Střediska 8:47 2 5

Mařanova 8:48 1 4

Doubí sídliště 8:50 0  0  

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 41

Doubí sídliště 8:31 6 8 11 9 7

Mařanova 8:32 6 8 12 9 8

Vesec U Střediska 8:33 14 8 17 16 18

Vesec samoobsluha 8:34 17 17 27 19 23

Jeřmanická 8:35 23 18 36 26 31

Slovanská 8:37 22 17 37 26 31

Rochlice(20) 8:38 29

Mostecká 8:40 31 31 46 33 42

Čechova 8:41 34 30 47 39 45

Melantrichova 8:42 35 32 48 39 52

Košická 8:43 34 32 47 38 51

Fügnerova 8:46 33 24 27 36 28

Šaldovo náměstí(12) 8:48 27 18 10 36 20

Sokolská most 8:50 27 17 14 36 20

U Dvora 8:52 23 16 9 36 13

Dopravní hřiště 8:53 19 16 8 20 12

Vrchlického 8:54 12 13 5 11 10

Hrdinů 8:55 9 12 1 11 10

Letná 8:56 5 13 2 8 7

Pavlovice křižovatka(13) 8:58 5 16 0 8 7

U Radčického potoka 8:59 5 16 0 8 7

Kr.Studánka kovárna 9:00 0 13 0 5 7

Kr.Studánka Švestková 9:01 0 11 0 3 7

Krásná Studánka 9:03 0 0 0 0 0

Spoj č.: 40

Krásná Studánka 9:19 3   1  2  3 7  

Kr.Studánka Švestková 9:20 5 2 3 3 7

Kr.Studánka kovárna 9:21 7 2 9 6 14

U Radčického potoka 9:22 7 2 9 6 14

Pavlovice křižovatka(13) 9:24 10 2 11 11 18

Letná 9:26 18 7 16 24 25

Hrdinů 9:27 25 8 20 25 24

Vrchlického 9:28 32 9 23 29 26

Dopravní hřiště 9:29 33 10 26 35 30

U Dvora 9:30 39 10 29 39 34

Sokolská 9:32 40 14 25 38 31

Šaldovo náměstí(12) 9:34 29 14 18 38 27

Fügnerova 9:37 44 24 38 24 44

Košická 9:39 41 23 39 34 42

Melantrichova 9:40 37 22 36 35 42

Čechova 9:41 40 20 35 30 39

Mostecká 9:42 36 20 35 29 41

Rochlice(20) 9:44 29 20 28 22 34

Slovanská 9:45 29 16 25 17 33

Na Srázu 9:46 28 16 25 17 32

Jeřmanická 9:47 25 16 18 17 24

Vesec samoobsluha 9:48 19   9  16  13 20  

Vesec U Střediska 9:49 11   7  12  6 18  

Mařanova 9:50 8   2  10  6 17  

Doubí sídliště 9:52 0   0  0  0 0  

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 47

Doubí sídliště 9:37 6 7 6 12 10 10 5

Mařanova 9:38 7 7 6 14 15 13 7

Vesec U Střediska 9:39 11 11 8 17 16 16 11

Vesec samoobsluha 9:40 12 14 13 23 21 23 18

Jeřmanická 9:41 14 20 23 27 26 24 23

Slovanská 9:43 14 22 23 27 26 25 23

Rochlice(20) 9:44 24

Mostecká 9:46 31 38 41 38 38 40 30

Čechova 9:47 33 42 44 42 41 41 31

Melantrichova 9:48 34 39 50 42 40 41 32

Košická 9:49 33 38 50 38 39 39 32

Fügnerova 9:52 28 19 36 32 24 40 32

Šaldovo náměstí(12) 9:54 34 14 34 37 24 42 31

Sokolská most 9:56 32 13 35 36 26 43 31

U Dvora 9:58 25 6 31 34 26 36 28

Dopravní hřiště 9:59 24 6 31 34 23 33 27

Vrchlického 10:00 23 4 28 28 18 22 18

Hrdinů 10:01 18 3 28 23 18 19 17

Letná 10:02 20 3 23 17 9 16 13

Pavlovice křižovatka(13) 10:04 17 2 20 16 9 14 8

U Radčického potoka 10:05 17 2 20 16 9 14 8

Kr.Studánka kovárna 10:06 13 1 16 12 7 3 0

Kr.Studánka Švestková 10:07 13 0 14 12 5 1 0

Krásná Studánka 10:09 0 0 0 0 0 0 0

Spoj č.: 46

Krásná Studánka 10:19   1   4   8 3  1 3

Kr.Studánka Švestková 10:20 2 6 12 5 4 3

Kr.Studánka kovárna 10:21 3 10 17 6 9 5

U Radčického potoka 10:22 3 10 18 6 10 5

Pavlovice křižovatka(13) 10:24 4 14 19 7 10 6

Letná 10:26 8 20 25 13 15 8

Hrdinů 10:27 13 25 27 15 23 11

Vrchlického 10:28 23 28 28 21 30 16

Dopravní hřiště 10:29 24 28 29 23 30 19

U Dvora 10:30 30 30 27 24 35 24

Sokolská 10:32 31 29 28 24 34 24

Šaldovo náměstí(12) 10:34 42 15 28 20 30 26

Fügnerova 10:37 47 24 35 25 37 28

Košická 10:39 47 22 32 25 38 27

Melantrichova 10:40 49 19 32 26 37 24

Čechova 10:41 49 20 28 28 38 24

Mostecká 10:42 45 22 25 30 31 22

Rochlice(20) 10:44 41 18 21 24 25 16

Slovanská 10:45 43 20 21 24 25 17

Na Srázu 10:46 43 20 21 24 25 14

Jeřmanická 10:47 38 18 18 21 16 11

Vesec samoobsluha 10:48   26   14  10 5  10 8

Vesec U Střediska 10:49   23   14  6 2  9 5

Mařanova 10:50   20   10  3 2  8 1

Doubí sídliště 10:52   0   0  0 0  0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 51

Doubí sídliště 10:37 6

Mařanova 10:38 8

Vesec U Střediska 10:39 11

Vesec samoobsluha 10:40 17

Jeřmanická 10:41 23

Slovanská 10:43 27

Rochlice(20)

Mostecká 10:46 42

Čechova 10:47 43

Melantrichova 10:48 42

Košická 10:49 41

Fügnerova 10:52 38

Šaldovo náměstí(12) 10:54 39

Sokolská most 10:56 40

U Dvora 10:58 33

Dopravní hřiště 10:59 33

Vrchlického 11:00 26

Hrdinů 11:01 24

Letná 11:02 16

Pavlovice křižovatka(13) 11:04 13

U Radčického potoka 11:05 13

Kr.Studánka kovárna 11:06 10

Kr.Studánka Švestková 11:07 9

Krásná Studánka 11:09 0

Spoj č.: 50

Krásná Studánka 11:18  1

Kr.Studánka Švestková 11:19 1

Kr.Studánka kovárna 11:20 3

U Radčického potoka 11:21 3

Pavlovice křižovatka(13) 11:23 4

Letná 11:25 3

Hrdinů 11:26 7

Vrchlického 11:27 8

Dopravní hřiště 11:28 10

U Dvora 11:29 15

Sokolská 11:31 17

Šaldovo náměstí(12) 11:33 23

Fügnerova 11:36 22

Košická 11:38 22

Melantrichova 11:39 21

Čechova 11:40 22

Mostecká 11:41 20

Rochlice(24) 11:43 15

Slovanská 11:44 18

Na Srázu 11:45 18

Jeřmanická 11:46 15

Vesec samoobsluha 11:47  9

Vesec U Střediska 11:48  8

Mařanova 11:49  6

Doubí sídliště 11:51  0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 57

Doubí sídliště 11:13 7 1 7 3 1 10 6

Mařanova 11:14 7 2 8 9 1 12 8

Vesec U Střediska 11:15 15 10 11 12 2 13 10

Vesec samoobsluha 11:16 21 16 10 17 4 18 17

Jeřmanická 11:17 18 22 12 21 4 20 18

Slovanská 11:19 19 25 12 22 6 20 19

Rochlice(20) 11:20 26

Mostecká 11:22 30 33 26 36 14 31 33

Čechova 11:23 31 39 28 39 18 39 35

Melantrichova 11:24 42 41 37 36 20 40 36

Košická 11:25 41 41 37 40 28 39 33

Fügnerova 11:28 30 35 26 22 33 33 17

Šaldovo náměstí(12) 11:30 25 26 28 28 34 36 22

Sokolská most 11:32 28 26 28 27 34 36 22

U Dvora 11:34 19 10 25 20 25 28 16

Dopravní hřiště 11:35 14 10 27 18 25 28 13

Vrchlického 11:36 7 8 21 16 24 22 12

Hrdinů 11:37 6 7 14 15 16 20 9

Letná 11:38 5 7 12 7 12 11 5

Pavlovice křižovatka(13) 11:40 3 6 10 5 7 10 5

U Radčického potoka 11:41 3 6 10 5 6 10 4

Kr.Studánka kovárna 11:42 3 5 6 2 4 10 2

Kr.Studánka Švestková 11:43 3 4 6 2 4 10 1

Krásná Studánka 11:45 0 0 0 0 0 0 0

Spoj č.: 56

Krásná Studánka 12:07   4   3 0   16 1  3 3

Kr.Studánka Švestková 12:08 4 3 1 17 1 5 7

Kr.Studánka kovárna 12:09 5 3 5 21 1 6 10

U Radčického potoka 12:10 5 3 5 21 1 6 10

Pavlovice křižovatka(13) 12:12 7 3 7 24 1 7 12

Letná 12:14 11 9 13 29 3 10 18

Hrdinů 12:15 16 13 20 34 7 16 22

Vrchlického 12:16 28 18 26 39 11 25 26

Dopravní hřiště 12:17 28 20 32 39 17 31 27

U Dvora 12:18 29 20 33 37 19 36 32

Sokolská 12:20 30 19 34 36 19 35 30

Šaldovo náměstí(12) 12:22 28 23 31 34 24 28 20

Fügnerova 12:25 52 36 38 43 30 41 29

Košická 12:27 49 31 40 42 27 40 28

Melantrichova 12:28 49 31 39 43 25 40 29

Čechova 12:29 46 24 39 44 23 37 28

Mostecká 12:30 42 24 41 37 23 31 19

Rochlice(20) 12:32 39 13 38 39 18 30 13

Slovanská 12:33 39 11 39 40 18 30 14

Na Srázu 12:34 39 8 39 40 17 29 14

Jeřmanická 12:35 34 8 32 34 17 24 12

Vesec samoobsluha 12:36   32   1 22   24 12  21 10

Vesec U Střediska 12:37   29   1 22   21 8  18 6

Mařanova 12:38   26   0 16   16 7  18 3

Doubí sídliště 12:40   0   0 0   0 0  0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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PRACOVNÍ DEN
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 65

Doubí sídliště 12:37 5

Mařanova 12:38 7

Vesec U Střediska 12:39 10

Vesec samoobsluha 12:40 18

Jeřmanická 12:41 20

Slovanská 12:43 19

Rochlice(20)

Mostecká 12:46 32

Čechova 12:47 34

Melantrichova 12:48 41

Košická 12:49 40

Fügnerova 12:52 45

Šaldovo náměstí(12) 12:54 39

Sokolská most 12:56 42

U Dvora 12:58 35

Dopravní hřiště 12:59 34

Vrchlického 13:00 34

Hrdinů 13:01 33

Letná 13:02 27

Pavlovice křižovatka(13) 13:04 26

U Radčického potoka 13:05 25

Kr.Studánka kovárna 13:06 15

Kr.Studánka Švestková 13:07 13

Krásná Studánka 13:09 0

Spoj č.: 62

Krásná Studánka 13:19  2

Kr.Studánka Švestková 13:20 2

Kr.Studánka kovárna 13:21 4

U Radčického potoka 13:22 4

Pavlovice křižovatka(13) 13:24 5

Letná 13:26 7

Hrdinů 13:27 13

Vrchlického 13:28 21

Dopravní hřiště 13:29 25

U Dvora 13:30 26

Sokolská 13:32 27

Šaldovo náměstí(12) 13:34 22

Fügnerova 13:37 26

Košická 13:39 24

Melantrichova 13:40 23

Čechova 13:41 23

Mostecká 13:42 17

Rochlice(24) 13:44 16

Slovanská 13:45 14

Na Srázu 13:46 14

Jeřmanická 13:47 9

Vesec samoobsluha 13:48  9

Vesec U Střediska 13:49  8

Mařanova 13:50  7

Doubí sídliště 13:52  0

Příloha usnesení č. 567/2016
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SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 63

Doubí sídliště 12:35 5 7 4 8 11 4

Mařanova 12:36 9 7 5 10 15 5

Vesec U Střediska 12:37 12 8 10 10 17 7

Vesec samoobsluha 12:38 17 21 19 15 24 13

Jeřmanická 12:39 21 25 25 22 32 15

Slovanská 12:40 25 27 25 22 33 15

Rochlice(20)

Mostecká 12:43 33 31 29 37 34 21

Čechova 12:44 33 31 29 37 32 23

Melantrichova 12:45 37 33 33 37 31 24

Košická 12:46 35 33 30 35 29 23

Fügnerova 12:50 22 38 25 23 38 13

Šaldovo náměstí(12) 12:52 23 37 23 24 40 13

Sokolská most 12:54 25 38 23 25 41 13

U Dvora 12:56 25 36 21 26 35 13

Dopravní hřiště 12:57 24 28 21 23 23 13

Vrchlického 12:58 22 19 17 23 20 12

Hrdinů 12:59 16 18 14 21 18 9

Letná 13:00 14 17 11 14 17 8

Pavlovice křižovatka(13) 13:01 14 16 13 14 19 8

U Radčického potoka 13:02 14 16 13 14 19 8

Kr.Studánka kovárna 13:03 13 12 9 10 16 8

Kr.Studánka Švestková 13:04 7 11 9 10 14 5

Krásná Studánka 13:05 0 0 0 0 0 0

Spoj č.: 64

Krásná Studánka 13:32   3   3 4 8  10 4

Kr.Studánka Švestková 13:33 5 5 6 11 14 5

Kr.Studánka kovárna 13:34 9 5 9 11 19 6

U Radčického potoka 13:35 9 5 10 11 19 6

Pavlovice křižovatka(13) 13:37 15 3 11 15 20 7

Letná 13:39 17 8 15 18 28 7

Hrdinů 13:40 27 14 22 20 31 9

Vrchlického 13:41 33 17 25 21 34 14

Dopravní hřiště 13:42 32 17 25 22 36 15

U Dvora 13:43 31 19 28 27 35 20

Sokolská 13:45 31 20 27 27 37 22

Šaldovo náměstí(12) 13:47 30 24 25 27 31 26

Fügnerova 13:50 47 35 26 41 45 20

Košická 13:52 48 32 27 40 44 20

Melantrichova 13:53 46 31 27 40 44 20

Čechova 13:54 42 28 26 40 44 17

Mostecká 13:55 37 26 25 28 40 17

Rochlice(24) 13:56 32 21 22 25 36 13

Slovanská 13:57 32 21 21 25 36 13

Na Srázu 13:58 31 21 21 25 37 12

Jeřmanická 13:59 29 16 13 21 32 10

Vesec samoobsluha 14:00   19   11 11 15  31 5

Vesec U Střediska 14:01   14   9 10 11  29 3

Mařanova 14:02   5   9 9 11  30 3

Doubí sídliště 14:03   0   0 0 0  0 0

Příloha usnesení č. 567/2016
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Závěr:  

Záměrem interního průzkumu měření obsazenosti vozidel u nově zavedených spojů bylo 
zjistit, zda skutečně požadované úpravy spojů jsou opodstatněné a využívané v praxi 
cestujícími. Měřením bylo potvrzeno, že prakticky mimo dvou párů spojů (viz. text výše) jsou 
všechny spoje opodstatněné.  

Na základě zjištěných skutečností doporučujeme po provedené úpravě - zkrácení spojů 
(2x l-16, 2x l-18) – tento stav ponechat a v měsíci říjen 2016 ověřit opakovaně 
obsazenost.   
 
 
 
 

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
Statistika linky L026 Datum 4.IV 5.IV 14.IV 15.IV 19.IV 23.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 30.IV 6.V 7.V 8.V 10.V 11.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V

Zastávka Jízdní řád Obsazenost spoje ve dnech  /  POČET CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE

Spoj č.: 95

Doubí sídliště 17:35 9 5 7

Mařanova 17:36 14 6 11

Vesec U Střediska 17:37 16 8 13

Vesec samoobsluha 17:38 18 11 17

Jeřmanická 17:39 19 11 16

Slovanská 17:40 21 13 18

Rochlice(20)

Mostecká 17:43 33 15 26

Čechova 17:44 33 16 27

Melantrichova 17:45 34 16 29

Košická 17:46 34 16 29

Fügnerova 17:50 20 20 31

Šaldovo náměstí(12) 17:52 21 19 32

Sokolská most 17:54 19 19 34

U Dvora 17:56 19 10 33

Dopravní hřiště 17:57 19 7 31

Vrchlického 17:58 16 4 27

Hrdinů 17:59 15 3 22

Letná 18:00 10 0 20

Pavlovice křižovatka(13) 18:01 11 0 19

U Radčického potoka 18:02 11 0 19

Kr.Studánka kovárna 18:03 11 0 19

Kr.Studánka Švestková 18:04 8 0 19

Krásná Studánka 18:05 0 0 0

Spoj č.: 94

Krásná Studánka 18:32  3  9  8

Kr.Studánka Švestková 18:33 3 9 8

Kr.Studánka kovárna 18:34 5 9 8

U Radčického potoka 18:35 5 9 8

Pavlovice křižovatka(13) 18:37 5 9 8

Letná 18:39 8 10 8

Hrdinů 18:40 9 14 10

Vrchlického 18:41 12 16 10

Dopravní hřiště 18:42 14 23 14

U Dvora 18:43 14 23 16

Sokolská 18:45 14 20 16

Šaldovo náměstí(12) 18:47 13 16 19

Fügnerova 18:50 32 33 39

Košická 18:52 32 38 39

Melantrichova 18:53 32 37 33

Čechova 18:54 30 37 35

Mostecká 18:55 31 31 36

Rochlice(24) 18:56 28 24 34

Slovanská 18:57 28 24 34

Na Srázu 18:58 26 20 33

Jeřmanická 18:59 15 16 29

Vesec samoobsluha 19:00  13  9  20

Vesec U Střediska 19:01  4  7  18

Mařanova 19:02  4  6  16

Doubí sídliště 19:03  0  0  0

Příloha usnesení č. 567/2016
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Důvodová zpráva 
Stručný obsah: Na základě podnětů občanů je radě města předkládán materiál informu-
jící o podnětech ze strany občanů ve věci rekonstrukce (zkapacitnění) ulice Vyhlídková 
v lokalitě Vesec u Liberce.  
 
Statutární město Liberec obdrželo následující podněty od občanů: 
Podnět CJ MML 092680/16 od osadního výboru Vesec (příloha č. 1), podnět CJ MML 
092683/16 od pana Petra Beneše (příloha č. 2), podnět CJ MML 092687/16 od pana Mgr. 
Milana Josoviče (příloha č. 3), podnět CJ MML 092689/16 od paní Aleny Tarabové (příloha 
č. 4), podnět CJ MML 094509/16 od paní Ing. Evy Nejedlové (příloha č. 5). Výše uvedené 
podněty se týkají rekonstrukce (zkapacitnění) Vyhlídkové ulice v lokalitě Vesec u Liberce. 
Ulice Vyhlídková je dlouhodobě ve špatném stavu, od roku 2014 spolu s výstavbou nových 
domů v bývalém sadu pana Křížka (pozemky k.ú. Vesec u Liberce,  p.p.č. 988/2 a okolní po-
zemky). S touto výstavbou je samozřejmě spojena i vyšší dopravní zátěž v ulici Vyhlídková.  
 
Na základě platného územního plánu z roku 2002 a návrhu územního plánu 2016 se obsluha 
lokality Vesec u Liberce řeší ulicí Dobrodružnou, která je v úseku od p. p. č. 1017/1 po ulici 
Vyhlídkovou v odpovídajících šířkových parametrech (5,5 m vozovka + 1,5 m chodník). 
Platný územní plán předpokládá pokračování kapacitního propojení v nové stopě ulicemi Na 
Veseckém kopci, Nad Nisou a dále do Vesecké ulice. Návrh územního plánu předpokládá 
napojení na ulici Radostnou a Vyhlídkovou do České. 
 
Vyhlídková ulice dle odboru hlavního architekta nesplňuje parametry kapacitní komunikace a 
v budoucnu není možné tuto komunikaci zkapacitnit, neboť její šířkové uspořádání neumož-
ňuje rekonstrukci do normových parametrů. 
 
V rámci zpracování projektové dokumentace společností Nýdrle (která řešila kompletní opra-
vu předmětné komunikace a doplnění chodníku) bylo zjištěno, že v místech úpravy komuni-
kace Vyhlídkové v úseku (most přes Luční potok – Dobrodružná) sousední pozemky nejsou 
ve vlastnictví statutárního města Liberec a dále u některých pozemků je vedeno řízení o exe-
kučním příkazu k prodeji nemovitosti a další pozemky jsou zatížené služebností dle níže uve-
dené tabulky. 
 

p.p.č. výměra – m2 druh pozemku majitel omezení vlastnic-
kého práva, jiné 

zápisy 
963 215 trvalý travní porost Bartoníček Zdeněk  

1011/1 2 346 zahrada Šneiberg Jan věcné břemeno 
1016/1 1 092 zahrada manželé Langrovi zástavní právo 

smluvní 
1016/2 1 243 zahrada Ing. Materna 

Otakar,  
Steinerová Irena 

návrh na zřízení 
exekutorského 

práva 
1017/11 1 246 zahrada Bábovka Tomáš, 

Bauerová Markéta 
věcné břemeno 

1017/13 1 206 orná půda Mgr. Stupková 
Blanka 

zástavní právo 
smluvní 

1017/101 1 200 orná půda Ing. Tížek Martin, 
Mgr. Tížková  

Markéta 

 

 
Na základě shora uvedeného nelze v předmětném úseku opravit komunikaci Vyhlídkovou a to 
včetně doplnění chodníku. 
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Situační výkres předmětné lokality 

 
 

Výřez části stavby s pozemky s omezením vlastnického práva 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha usnesení č. 568/2016



 5
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Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 

 

Doporučení odboru 

Odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města schválit navržené usnesení. 
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Příloha č. 3 – Návrh řešení úpravy komunikace Baltská – varianta č. 2 
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Frýdlantsko 

 
Jitka Doubnerová, Iva Andrová 
MAS Mikroregionu Frýdlantsko 
 

 
masif@seznam.cz  

724034314 

Jablonecko a Liberecko 
 

Renata Van Vleet 
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, 
Frýdlantsko a Tanvaldsko 

info@jizerky.cz 
606077440 

   

Smržovsko a Tanvaldsko Tereza Jakouběová 
Město Smržovka 

tereza.jakoubeova@smrzovka.cz 
 483369352 

www.jizerske-vyrobky.cz 

 

 
Smlouva o využívání ochranné známky 

 „Regionální produkt Jizerské hory“ 
č. DS201500240 

 
MAS Frýdlantsko, z. s. 
se sídlem: Děkanská 74, 464 01 Frýdlant 
zastoupený: Romana Zemanová 
IČ: 26982773 
číslo účtu: 0988483339/0800 

 

ve věcech této smlouvy zastoupený 

 

JIZERSKÉ HORY - TURISTICKÝ REGION LIBERECKO, JABLONECKO, FRÝDLANTSKO A TANVALDSKO  

se sídlem:  Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou     

zastoupený:  Mgr. Danielem Davidem, předsedou  

IČ:              75057760 

číslo účtu:  35-6231410207/0100 bez čísla účtu 

(dále též poskytovatel) na straně jedné 
 
a 
Statutární město Liberec 
odbor cestovního ruchu a sportu 
oddělení Městské informační centrum Liberec 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec             
zastoupený: Tibor Batthyány  
ve věcech této smlouvy zastoupení Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu       
  
IČ: 00262978                           
číslo účtu: 4096142/0800            
(dále též provozovatel) na straně druhé 

 
u z a v í r a j í 

smlouvu o využívání ochranné známky „Regionální produkt Jizerské hory“. 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek MAS Frýdlantsko, z. s.  jako vlastníka registrované ochranné známky umožnit 
využívat logo „Regionální produkt Jizerské hory“ za účelem: označení vnitřních a vnějších ploch a prostor prodejny 

regionálních produktů  „Městské informační centrum Liberec“ logem „Regionální produkt Jizerské hory“  
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a další propagace značky „Regionální produkt Jizerské hory“. 

Provozovatel se zavazuje zajistit nabídku certifikovaných výrobků držitelů značky Regionální produkt Jizerské hory. 
Pokud o to tito držitelé značky projeví zájem a poskytnou potřebou součinnosti. Provozovatel dále zajistí, že 
prodejna nabídne ve svém sortimentu certifikované výrobky minimálně od čtyř držitelů značky Regionální produkt 
Jizerské hory.  
 

II. 
Používání značky 

Provozovatel prodejny může logo použít pro následující účely: 
a) umístění loga na venkovní plochy budovy prodejny,  
b) použití na další pevné i mobilní plochy umístěné ve vnitřních prostorách prodejny, 
c) pokud má provozovatel vlastní webové stránky zaměřené na propagaci nabídky prodejny, umístí na ně logo 

značky Regionální produkt Jizerské hory spolu s aktivním odkazem www.jizerske-vyrobky.cz,  
d) logo značky Regionální produkt Jizerské hory může být dále využito na propagačních materiálech, inzertních 

a reklamních plochách, propagačních bannerech, roletách atd., majících přímou souvislost se sortimentem 
výrobků certifikovaných značkou Regionální produkt Jizerské hory.  

 
Provozovatel není oprávněn využívat logo značky Regionální produkt Jizerské hory pro jiné než výše uvedené účely a 
bez souvislosti s certifikovanými výrobky.  
Provozovatel se zavazuje veškeré propagační materiály, inzerce a další tiskové výstupy, kde je použito logo značky 
Regionální produkt Jizerské hory zaslat poskytovateli předem k odsouhlasení. 
Provozovatel není oprávněn poskytovat logo značky Regionální produkt Jizerské hory třetím osobám (s výjimkou 
dodavatelů při zpracování výše uvedených propagačních materiálů). 
 

III. 
Propagace prodejny regionálních produktů 

Poskytovatel se zavazuje propagovat prodejnu regionálních produktů všemi jemu dostupnými prostředky (internetová 
prezentace, propagační materiály, propagační akce pro odbornou i širokou veřejnost, atd.). 
 

IV. 
Doba trvání 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dva roky od data podpisu smlouvy.  
 

V. 
Ukončení smlouvy 

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě nedodržení požadavků této smlouvy ze strany provozovatele 
prodejny. V takovém případě musí neprodleně přestat tuto značku používat.  

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, i bez uvedení důvodu, s 1-měsíční 
výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

 
VI. 

Sankce 
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V případě porušení povinností  dle čl. I. této smlouvy, má poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 
Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou.  
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě. 
 
 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
Z této smlouvy pro obě strany nevyplývá žádné finanční plnění.  
Tato smlouva je podepsána pověřeným partnerem MAS Mikroregionu Frýdlantsko dle spádovosti území, na kterém 
je prodejna zřízena. Pro podregiony Liberecko a Jablonecko je partnerem pro MAS Mikroregionu Frýdlantsko 
sdružení  Jizerské hory  – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko.  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jedno paré. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města 
Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec. č. ze dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne:         Dne:  
 
 
 
……………………………………………           ………………………………………… 
 Mgr. Daniel David                                                     Ing. David Pastva 
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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytování reklamních mediálních služeb DS 201600196 

Dodavatel : 
 
společnost: HyperCube, a.s. 
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11438 
se sídlem: Praha 4 - Krč, V Štíhlách 2051/4, PSČ 14200 
zastoupená Mgr. Evou Boukalovou, na základě plné moci (plná moc tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy) 
tel: 603 993 048 fax: 222 999 975  
IČO: 276 42 291,  DIČ: CZ276 42 291 
 
Objednatel : 
 
Statutární město Liberec 
Se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 1m 460 59 Liberec 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
Ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 
IČ: 00262978 
 

(Dodavatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování reklamních 
mediálních služeb (dále jen „Dodatek“) 
 
 
Tímto dodatkem se nahrazuje příloha číslo 2, přílohou číslo 2 tohoto dodatku a příloha číslo 3, 
přílohou číslo 3 tohoto dodatku. 
 
Ostatní články ve smlouvě se nemění. 
 
1. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

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

2. Tento dodatek byl schválen na zasedání RM dne 14. 6. 2016, usnesením číslo….. 
 
 
Přílohy:  
2/ specifikace plnění dodavatele 
3/ specifika plnění objednatele 
 
V Liberci dne 
   
Dodavatel  Objednatel   
HyperCube, a. s.   Statutární město Liberec 
 
 
 
Mgr. Eva Boukalová  Ing. David Pastva 
Na základě plné moci  vedoucí odboru 
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Příloha č. 1 
Plná moc Dodavatele pro paní Mgr. Evu Boukalovou 
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Příloha č. 2 
Specifikace Plnění Dodavatele 

 

Dodavatel se zavazuje zajistit pro Objednatele následující plnění:  
 

a) umístění 1 ks reklamního zařízení typu HyperCube o velikosti 2,5x2,4x6 metrů 
s reklamou dle specifikace Objednatele na pozemek parc. č.1528/1 v k.ú. Liberec, 
přičemž přesné umístění reklamního zařízení je blíže specifikováno v této Příloze č. 2 
Smlouvy níže; 

b) výrobu jedné sady reklamních plachet 60m2  
c) montáž a demontáž reklamního banneru o velikosti 60m2 na reklamní zařízení a to na 

dobu nejméně 4/12 roku (tj. nejméně čtyři měsíce v roce – termín dle dohody) 
d) zajištění řádného provozu reklamního zařízení po celou dobu sjednanou níže (tj. 

zejména zajištění pravidelné údržby a bezpečnosti provozu reklamní plochy, 
pravidelné očisty reklamních bannerů, apod.) 

 
Časové určení plnění Dodavatele: Dodavatel je povinen zajistit, aby reklamní zařízení včetně 
reklamního banneru dle specifikace Objednatele bylo na uvedeném místě řádně umístěno 
v období ode dne 1.7.2016 do dne 30.6.2017.  
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Příloha č. 3 
Specifikace Plnění Objednatele 

 

Objednatel se zavazuje zajistit pro Dodavatele následující plnění:  
 

a) místně i věcně podá žádost příslušnému správnímu orgánu o zvláštní užívání místní 
komunikace pro umístění panelu (odbor dopravy MML) pro umístění 1 ks reklamního 
zařízení typu HyperCube o velikosti 2,5x2,4x6 metrů s reklamou dle specifikace 
Objednatele na pozemek parc. č. 1528/1  v k.ú. Liberec, přičemž přesné umístění 
reklamního zařízení je blíže specifikováno v Příloze č. 2 Smlouvy níže; 
 

b) dodat podklady pro tisk reklamního banneru na reklamní zařízení; 
 
Časové určení plnění Objednatele: Objednatel projedná umístění reklamního zařízení včetně 
reklamního banneru dle specifikace Dodavatele na období ode dne 1.7.2016 do dne 
30.6.2017. 
 
 
 

 
 

Příloha usnesení č. 571/2016



Pravidla Rady města Liberec pro pouliční vystupování (tzv. busking) na veřejném 

prostranství na území statutárního města Liberec 

Cílem je stanovit soubor pravidel pro každodenní veřejné umělecké vystupování (tzv. busking), 

které svou spontánností pomáhá oživit veřejný prostor a navracet živou kulturu do vylidněných 

center měst. Je zároveň příležitostí pro začínající umělce všeho věku a zaměření, jak na sebe 

upozornit první publikum a začít rozvíjet svou kariéru. 

1. Vymezení pojmů 

Pouličním vystupováním (tzv. buskingem) se rozumí veřejná umělecká produkce, zejména 

hudební, divadelní, artistická aj., která se koná na veřejném prostranství ve vlastnictví 

statutárního města Liberec (dále jen město) a to na těchto plochách pěších zón v centru města: 

ulice Pražská, ulice Moskevská, část ulice Felberovy, část ulice 5. května, náměstí Dr. E. 

Beneše, Soukenné náměstí s výjimkou tramvajových kolejí (včetně dvoumetrového koridoru), 

ulice Jánská a část 1. máje, a je spojena s dobrovolnou odměnou od přihlížejících a 

kolemjdoucích. 

Provozovatelem tzv. buskingu (tzv. buskerem) se rozumí osoba nebo nejvýše 4 osoby (čtyři 

osoby), která (-é) vlastními silami a za použití vlastních prostředků níže specifikovaných v bodě 

3 provozují veřejnou uměleckou produkci. 

2. Povinnosti provozovatele veřejné umělecké produkce (tzv. buskingu) 

Provozovatel tzv. buskingu je povinen dodržovat platné právní předpisy, dbát na bezpečnost 

osob a ochranu majetku, veřejný pořádek a zachování mravnosti, respektovat hygienické limity 

podle ustanovení § 30 a následujících zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů a dodržovat podmínky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Provozovatel tzv. buskingu je dále povinen dodržovat ustanovení OZV statutárního města 

Liberec č. 3/2009 o veřejném pořádku, ve znění vyhlášky 4/2013, a nařízení statutárního města 

Liberec č. 1/2013 – Tržní řád. 

3. Soubor pravidel 

V souladu s tímto doporučením dodržuje provozovatel tzv. buskingu následující podmínky: 

a) jedná se o živou produkci, 

b) jednu produkci tzv. buskingu mohou provozovat současně nejvýše 4 osoby, 

c) tzv. busking bude provozován v době od 10.00 do 21.00 hodin, 

d) jeden provozovatel tzv. buskingu může na jednom místě uskutečňovat veřejnou produkci 

max. 2 hodiny, 
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e) pokud provozovatel buskingu užívá jakýchkoli zesilovacích přístrojů, nesmí jejich hlasitost 

překračovat hygienické limity podle ustanovení § 30 a následujících zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

f) případný prodej nosičů s vlastní tvorbou bude uskutečňován pouze bez umístění prodejního 

zařízení a v souladu s nařízením statutárního města Liberec č. 1/2013 – Tržní řád a dalšími 

zákony ČR, 

g) nebude nijak omezen vstup do okolních objektů, 

h) nebude nijak omezen a rušen volný pohyb kolemjdoucích a současně bude zachován volný 

průchozí profil chodníku či komunikace, 

i) provozovatel tzv. buskingu bude dbát pokynů jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému a dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich pravomoci, tyto složky 

a orgány mohou například vymezit provozovateli jiné místo v blízkosti jeho původního místa 

realizace produkce. 

j) nebude nijak omezen a rušen průběh povolených, oznámených či dalších akcí, akce je možné 

zjistit například na www.visitlliberec.eu či v Městském informačním centru Liberec (platí i pro 

aktivity jiného provozovatele tzv. buskingu, který započal produkci dříve a dodržuje 

doporučení). 

4. Místní a časová omezení 

Za provozování tzv. buskingu v rozporu s doporučením se považuje jeho provozování: 

a) v blízkosti církevních staveb, 

b) v blízkosti škol v době výuky, 

c) na hřbitovech a jiných pietních místech a v jejich blízkosti, 

d) na dětských hřištích, 

e) v těsné blízkosti vstupů do veřejných budov, 

f) na veřejné zeleni, 

g) v době státního smutku a smutečních událostí (lokálních, státních), 

h) v době konání slavností a akcí pořádaných statutárním městem Liberec, nebo společenských 

a kulturních akcí jiných pořadatelů, dříve řádně ohlášených. 

 

Pravidla pro pouliční vystupování (tzv. busking) na veřejném prostranství na území statutárního 

města Liberec byla schválena usnesením Rady města Liberec č. 245/2015 dne  

7. dubna 2015 a změněna usnesením Rady města Liberec č. ………….. ze dne ………… 
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  PŘÍLOHA č. 1 

1. změna Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu -  schválena usn. ZM č. …/2016 ze dne ….. Stránka 1 z 4 

 

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. Fond kultury a cestovního ruchu (dále jen „FKCR“) je dílčím fondem Dotačního fondu 

SML. 

2. FKCR soustřeďuje finanční prostředky na podporu projektů, činností, opatření a aktivit 

(dále jen „projekty“) realizovaných v jednotlivých oblastech podpory dle vyhlášených 

programů. 

3. Správní rada FKCR spravuje FKCR, hodnotí projekty předložené v žádostech, navrhuje 

způsob čerpání prostředků z FKCR, předkládá je k projednání v orgánech města, 

zhotovuje zprávu o využití a vyúčtování dotací z FKCR vč. zdůvodnění nepřidělení 

dotace a předkládá ji na vědomí orgánům města. Správní rada FKCR rovněž projednává 

a povoluje změny v projektech. 

4. Předsedu, místopředsedu a členy správní rady FKCR volí ZM. Správní rada má 5, 7 

nebo 9 členů. Tajemníka správní rady FKCR jmenuje tajemník MML z řad zaměstnanců 

MML. 

5. Správce programů FKCR navrhuje účel a finanční alokaci programů FKCR, předkládá 

návrh programů k projednání v orgánech města a po jejich schválení je vyhlašuje 

v zákonné lhůtě zveřejněním na elektronické úřední desce MML, provádí hodnocení 

administrativního souladu žádostí o dotaci s podmínkami vyhlášeného programu, podílí 

se na kriteriálním hodnocení žádostí, odpovídá za financování projektů podpořených 

z programů FKCR a je příkazcem finančních operací. 

6. V rámci FKCR mohou být nejméně jednou ročně vyhlašovány programy na podporu 

následujících oblastí s realizací na území města Liberec: 

 Živá kultura v centru města  

 Kulturní projekty na území města Liberec 

 Liberec jako turistická destinace  

 Publikace, tisky a další média 

7. Programy FKCR stanoví souhrn věcných, časových, organizačních a finančních 

podmínek, za nichž lze poskytnout finanční podporu v podobě dotace, na účel stanovený 

programem. Programy FKCR a jejich změny doporučuje RM na návrh správce 

programů FKCR a rozhoduje o nich ZM. 

8. Program Živá kultura v centru města je vyhlašován 

 na podporu živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů a akcí 

v centru města, vymezeném hranicemi pěší zóny, a v oblasti tzv. zlatého kříže, 

na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace.1 

Program Kulturní projekty na území města Liberec je vyhlašován 

 na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například 

jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické 

večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké 

performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich 

propagace,2 

 na podporu oprav drobných objektů historického dědictví. 

                                                 
1 Podrobný rozpis uznatelných aktivit (nákladů) bude řešit metodický pokyn pro hodnotitele projektů, součástí 

bude i metodika posuzování projektů dle stanovených kritérií. V případě realizace projektů se například jedná 

o pronájmy prostor, scén, pódií, ozvučovací techniky a služeb nazvučení, osvětlovací techniky a služeb nasvětlení, 

zapůjčení nástrojů, honoráře účinkujících, lektorné apod. V případě tvorby a zajištění propagace se například jedná 

o tvorbu konkrétních propagačních materiálů, grafické práce, inzerci apod. 
2 dtto 
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Program Liberec jako turistická destinace je vyhlašován 

 na podporu rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na území města 

Liberec (zavedení či realizace produktů zážitkové, incentivní, horské, 

kongresové, kulinářské turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, turistiky pro 

handicapované klienty aj.), 

 na marketingovou podporu a propagaci destinace a značky Liberec. 

Program Publikace, tisky a další média je vyhlašován 

 na podporu tisků nekomerčních publikací neškolského typu, vztahujících se 

k městu Liberec, a na služby související s jejich realizací (korektury, tisk, 

grafika, foto aj.), 

 na podporu foto, audio a video záznamů, produktů nových médií, vztahujících 

se k městu Liberec, a na služby související s jejich realizací (digitální záznamy, 

nahrávací frekvence, grafické práce, střih, mastering aj.). 

9. Žadatelem o dotaci z FKCR může být, nestanoví-li programy jinak, fyzická či právnická 

osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na doručitele. Dotaci nelze poskytnout 

žadateli, který má vůči SML neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti. 

10. Každý žadatel může v rámci vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti, 

v každé žádosti pak může žádat o dotaci pouze na jeden projekt. Je-li žadatel vnitřně 

členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky…), považuje se pro účely podání 

žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za samostatného žadatele. 

11. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných a uznatelných výdajů realizovaného 

projektu. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných výdajů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

12. Žádosti o poskytnutí dotace, vč. elektronických kopií požadovaných příloh, jsou přijímány 

v daném termínu prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových 

stránkách SML. Na formální nedostatky upozorní žadatele správce programů FKCR 

a prostřednictvím kontaktního e-mailu jej vyzve k jejich odstranění, a to do 3 pracovních 

dnů od data odeslání výzvy. Žádosti se podávají před zahájením projektu, na který je žádána 

dotace, nebo v průběhu jeho realizace, nikoli po jeho ukončení. Na každý projekt musí být 

podána jednotlivá žádost.  

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, právní 

subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy 

nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis o jmenování, pověření, plná moc). 

U fyzické osoby kopie platného občanského průkazu nebo živnostenského listu a dokladu 

o zřízení bankovního účtu. 

13. Na jeden projekt nelze kumulovat finanční prostředky z různých programů dílčích 

fondů. Maximální výše dotace na projekt je na návrh správní rady FKCR stanovena při 

vyhlášení programu. 

14. Každý projekt vždy hodnotí nezávisle na sobě dva hodnotitelé, členové správní rady. 

Hodnotitelé musejí zbylým členům správní rady nahlásit případný střet zájmů 

s jednotlivými projekty či žadateli. Takový projekt nesmějí posuzovat. Střet zájmů musí 

Příloha usnesení č. 573/2016 



  PŘÍLOHA č. 1 

1. změna Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu -  schválena usn. ZM č. …/2016 ze dne ….. Stránka 3 z 4 

 

být následně zapsán na webových stránkách města v sekci Protikorupční portál. 

Výsledné bodové hodnocení se vypočte jako průměr obou hodnocení. V případě rozdílu 

hodnocení o 20 a více bodů rozhoduje třetí hodnotitel jako arbitr, který předem nezná 

původní bodová hodnocení projektu a jehož určí předseda správní rady. Výsledné 

bodové hodnocení se vypočte jako průměr dvou bodově bližších hodnocení. V případě, 

že arbitr není schopen rozhodnout, nebo jeho bodové hodnocení vykazuje pochybnosti, 

rozhoduje o výsledném bodovém hodnocení správní rada konsenzuálně v rozpravě, 

příp. většinovým hlasováním. 

15. Správní rada FKCR seřadí projekty podle bodového hodnocení a nemůže už dále měnit 

hodnocení ani pořadí, rozhodnou bodovou hranicí pro možné přidělení požadované 

dotace či její části je 70 bodů. Správní rada následně navrhne přidělení dotací pro 

jednotlivé projekty, splňující podmínku rozhodné bodové hranice, a to na základě 

principu počet získaných bodů = procentuální příděl z požadované dotace v sestupném 

pořadí od nejlépe hodnocené žádosti. Tímto způsobem správní rada vyčerpá celou 

alokovanou částku daného programu. Ty žádosti, které splňují rozhodnou bodovou 

hranici a na něž se přesto při konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nedostane žádné 

finanční podpory, umístí správní rada do zásobníku projektů pro případné rozhodnutí 

zastupitelstva města o navýšení alokace, dodatečné vyřazení konkrétního projektu apod. 

Správní rada současně musí žadateli zdůvodnit nepřidělení dotace. Konečný návrh 

správní rady na přidělení dotací včetně výsledků hodnocení projektů hodnotiteli je 

zveřejněn na webových stránkách SML. 

16. Žadatelé budou o rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace včetně důvodů rozhodnutí 

písemně vyrozuměni do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce SML.  

17. Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 

ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost vynaložených 

prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním převodem na účet 

žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace. Poskytovatel dotace provádí kontrolu využití přidělených dotací 

dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

18. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem 

propagace poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace 

prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SML ve 

lhůtě uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace. Ve stejné lhůtě musí oba dokumenty 

v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby doručit správci programů FKCR. 

19. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a o vrácení 

nepoužitých finančních prostředků zpět SML. Přehled musí dokládat minimálně výši 

poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (pokud je spolufinancování 

vyhlášeno v rámci daného programu) vč. kopie účetních a jiných dokladů 

předkládaných příjemcem k vyúčtování dotace. Vyúčtování dotace musí být podepsáno 

osobou zodpovědnou za projekt (statutární zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) 

a další osobou působící v organizaci (např. účetní). Je-li žadatelem fyzická osoba, tak 

pouze touto osobou. 

20. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 

tyto odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, zpravidla do 10 pracovních dnů 

po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. V případě 

pochybností si může správce programů FKCR vyžádat kopie příslušných dokladů 

zanesených ve vyúčtování dotace.  
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Kritéria pro hodnocení žádostí 

Celkový počet bodů k rozdělení se pohybuje na škále -10 až 100. Kritéria č. 1 a 2 (vyhodnocení 

již dříve poskytnutých dotací od SML, resp. spolufinancování projektu) posuzuje správce 

programů FKCR při formální kontrole projektů a informuje hodnotitele o fixním bodovém 

přídělu na prvním jednání správní rady (od -10 do +20 bodů). Hodnotitelé z řad správní rady pak 

v kritériích č. 3, 4 a 5 posuzují kvalitu akce/ projektu, zpracování žádosti a rozpočet, resp. rizika 

projektu vč. dopadu na cílové skupiny, přičemž celkový bodový příděl musejí krátce zdůvodnit.3  

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních ujednání: 

 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil smluvní ujednání, 

např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. opožděným dodáním 

vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. jde o zcela 

nového žadatele (0 bodů) 

 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

 

3. Hodnocení kvality projektu (0 – 40 bodů): 

 kvalita zpracování projektu 

 jasnost formulací obsahu projektu, jeho aktivit a uvedeného cíle  

 tradice vs. inovace 

 možné synergie s dalšími akcemi 

 umělecká či odborná úroveň projektu 

 míra vlivu akce/ projektu na pozvednutí kulturního klimatu ve městě 

 míra možných rizik akce/ projektu aj. 

  

4. Hodnocení rozpočtu projektu (0 – 30 bodů):  

 celková reálnost rozpočtu a přiměřenost nákladů jednotlivých aktivit 

 

5. Dopad projektu na cílové skupiny (0 – 10 bodů): 

 zásah cílové skupiny uživatelů/ klientů 

 aktivní zapojení veřejnosti/ cílové skupiny obyvatel aj. 

                                                 

3 Hodnotitelé by měli při posuzování projektu v kritériích č. 3, 4 a 5 vzít v potaz především 

explicitně vyjmenovaná subkritéria, mohou ale zahrnout i svá vlastní. Svůj postup při 

hodnocení i celkový bodový příděl musejí následně zdůvodnit. 
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Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

  
 

Číslo a název dílčího fondu 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Správce programů dílčího 

fondu 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

 

Program Kulturní projekty na území města Liberec 
 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec 

Účel podpory 

Podpora kulturních projektů na celém území města, jakou jsou 

například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, 

pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové 

výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich 

realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Podpora oprav drobných objektů historického dědictví. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost na území města 

Liberce a umožnění drobných oprav historických objektů. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 5. září 2016, 8.00 hodin - 21. září 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
765 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden 

žadatel v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele. 

B. 
Omezení 
podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
účelová neinvestiční dotace  

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. října 2016 – 31. března 2017 
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E. 

Způsob 

a místo 
podání 
žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML jednou ze tří 

možností: 

1. elektronicky formou datové schránky 

2. elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem 

3. elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu a zároveň vytištění 

identické verze z portálového podání žádosti (vytištěné musí být 

podepsané, případně orazítkované) a doručené buď: 

a) poštou na adresu nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

b) nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 
přílohy 

k žádosti: 

Před odesláním portálového podání je žadatel (právnická i fyzická osoba) 

vyzván k přiložení elektronických kopií těchto dokladů: 

 

• u právnické osoby: 

o zřízení bankovního účtu 

o právní subjektivita právnické osoby (doklad o registraci, výpis 

z obchodního rejstříku, stanovy nebo statut) 

o statutární zástupce (aktuální zápis o jmenování, pověření, plná moc) 

  

• u fyzické osoby: 

o kopie platného občanského průkazu nebo živnostenského listu 

o kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.  

 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 
bodová 
škála 

kritérií, 
případně 

váhy 
kritérií: 

Celkový počet bodů k rozdělení se pohybuje na škále -10 až 100 bodů. 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních ujednání      

(-10 až +5 bodů): 

 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil smluvní 

ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. opožděným 

dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. jde o 

zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené v žádosti  

( 5 – 15 bodů): 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu (15 

bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Hodnocení kvality projektu (0 – 40 bodů): 

 kvalita zpracování projektu 

 jasnost formulací obsahu projektu, jeho aktivit a uvedeného cíle  

 tradice vs. inovace 

 možné synergie s dalšími akcemi 

 umělecká či odborná úroveň projektu 

 míra vlivu akce/ projektu na pozvednutí kulturního klimatu ve městě 

 míra možných rizik akce/ projektu aj. 

4. Hodnocení rozpočtu projektu (0 – 30 bodů):  

 celková reálnost rozpočtu a přiměřenost nákladů jednotlivých aktivit 

5. Dopad projektu na cílové skupiny (0 – 10 bodů): 

 zásah cílové skupiny uživatelů/ klientů 

 aktivní zapojení veřejnosti/ cílové skupiny obyvatel aj. 
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H. 
Lhůty pro 
rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

od 

18.7.2016 

do 

19. 9. 2016, 

17:00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 9. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury 

a sportu 
9-10/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení dotace 

Správní rada Fondu kultury 

a cestovního ruchu 
10/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 11/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 11/2016 

I. 

Oznámení 
o schválení 

/neschválení 
podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (12/2016) 

J. 
Právní 
forma: 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 
požadované 

k uzavření 
smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 

ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost vynaložených 

prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním převodem na účet 

žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace.  

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 

Uvedeny ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace. Poskytovatel dotace provádí 

kontrolu využití přidělených dotací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 

platném znění. 

N. Ostatní: Informace o návrhu podpory v průběhu schvalovacího procesu nebudou poskytovány. 
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Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 
 

Číslo a název dílčího fondu  6 Sportovní fond  

Správce programu dílčího fondu  Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

 
 

Číslo a název dílčího fondu: 6 Sportovní fond 

Číslo a název programu: 6.2 Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Účel podpory 

Podpora akcí pro propagaci daného sportovního odvětví 

a zvýšení zájmu veřejnosti (zejména dětí a mládeže) 

o pravidelnou sportovní činnost  

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora akcí pro propagaci daného sportovního odvětví  

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Kontaktní osoby programu 
Renata Sobotková, tel.: 485 243 765, 

sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 5. 9. 2016, 8:00 hodin – 21. 9. 2016, 17:00 hodin  

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
1.500.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 
Dle návrhu správní rady Sportovního fondu 

v souladu s hodnotícími kritérii programu 

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
3 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

ze Sportovního fondu 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

ze Sportovního fondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická a právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele.  

B. 
Omezení 
podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. září 2016 – 31. března 2017 

E. 

Způsob a 

místo 
podání 
žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML jednou 

ze tří možností: 

1. elektronicky formou datové schránky 

2. elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem 

3. elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu a zároveň 
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vytištěné identické verze z portálového podání žádosti (vytištěné 

musí být podepsané, případné orazítkované) a doručené buď: 

a) poštou na adresu nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

b) nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 
přílohy 

k žádosti: 

Před odesláním portálového podání je žadatel (právnická i fyzická osoba) vyzván 

k přiložení elektronických kopií těchto dokladů: 

 

• u právnické osoby 

o zřízení bankovního účtu 

o právní subjektivita právnické osoby (doklad o registraci, výpis 

z obchodního rejstříku, stanovy nebo statut) 

o statutární zástupce (aktuální zápis o jmenování, pověření, plná 

moc) 

• u fyzické osoby: 

o kopie platného občanského průkazu nebo živnostenského listu  

o kopie dokladu o zřízení bankovního účtu  

G. 

Kritéria pro 
hodnocení, 

bodová 
škála 

kritérií, 

případně 
váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: - 10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytovaných dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 
v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (0 bodů) 

 spolufinancování do 30 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 30 % až do 70 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování nad 70 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty: 
 Žadatel nemá dostatečné kapacity ani zkušenosti s realizací podobných 

projektů (0 bodů) 

 Žadatel má dostačující kapacity, ale nemá zkušenosti s realizací 

podobných projektu (5 bodů) 

 Žadatel má kapacity i zkušenosti s realizací podobných projektu (10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný nebo některé položky jsou nadhodnocené (10 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, detailní a odpovídá aktivitám projektu i programu 

(25 bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (20 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 
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specifickou skupinu uživatelů/klientů (15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (25 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 
o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Renata Sobotková, tel.: 485 243 765, 

sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz 

od 18. 7. 2016 

do 19. 9. 2016, 

17.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 9. 2016, 

17:00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury 

a sportu 
9 - 10/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 
Správní rada Sportovního fondu 10/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 11/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 11/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 
/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (12/2016) 

J. 
Právní 
forma: 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 
požadované 

k uzavření 
smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 

Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Poskytovatel dotace prování kontrolu 

využití přidělených dotací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finančních kontrole, 

v platném znění. 

 

N. Ostatní: 
Informace o návrhu podpory v průběhu schvalovacího procesu nebudou 

poskytovány.  
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Smlouva o výpůjčce 
 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

 

       

 

Michal Trpák 

 

 

1.1 

(dále jen ”půjčitel”) 

 

a 

                                                           Statutární Město Liberec 

                                                              Náměstí Dr. E. Beneše 1 

                                                                    460 59 Liberec 

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem, 

                                                                (dále jen “vypůjčitel”) 

 
 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto:  

 

Smlouvu o výpůjčce: 
 

 

Článek II 

Předmět výpůjčky 
 

Půjčitel se touto smlouvou zavazuje, že vypůjčiteli přenechá bezplatně do užívání na dobu  od  

30. 6. 2016  do 30. 6.2017 sochu  V- Myšlení, materiál cement a sklo, váha 5 tun, rozměry 

cca   4,2 x 2 m 
Socha bude vystavena před libereckou radnicí na nám. Dr . E. Beneše 

 
 

 

 

 

Článek III 

Práva a povinnosti vypůjčitele 
 

3.1 Vypůjčitel je oprávněn bezplatně užívat předmět výpůjčky v souladu s účelem 

vymezeným v čl. II. této smlouvy. 
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3.2 S předmětem výpůjčky nesmí být bez souhlasu půjčitele disponováno nad rámec této 

smlouvy, zejména jej nelze dále půjčovat. 

3.3 Půjčitel může požádat o vrácení předmětu výpůjčky i před skončením doby výpůjčky 

vymezené v čl. II. této smlouvy, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji 

užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. 

3.4 Půjčitel si sám zajišťuje  dopravu na místo instalace, ručí si za technické řešení instalace  

a zajišťuje si sám odvoz sochy  nejpozději do 30.6.2017 

3.5 Půjčitel si sám zajišťuje návrh pozvánek a popisky 

 

 

 

 

 

Článek IV 

Vedlejší ujednání 
 

Vypůjčitel se touto smlouvou na vlastní náklady zavazuje: 

a) zajistit prostory pro vystavení sochy,  Liberec od 30.6. 2016 do 30.6.2017 

b) zajistit  přípravné práce a elektrickou přípojku a jeřáb s rukou  instalaci sochy do 30.6.2016 

c) zajistit převzetí  předmětu výpůjčky od půjčitele  po instalací  sochy a jeho předání po 

deinstalaci   sochy 

d) uhradit výrobu  pozvánek, popisku sochy a výstavu propagovat obvyklým způsobem, 

e) zajistit fotografa na instalaci i slavnostní inauguraci 

f) zajistit slavnostní inauguraci dne 1.7.2016 

g) zajistit média k inauguraci dne 1.7.2016 

h) zajistit pojištění předmětu výpůjčky  po dobu vystavení (na základní živelní pojištění 

(požár, náraz), doplňkové živelní pojištění (vichřice, sesuv), odcizení a vandalismus),včetně 

zodpovědnosti za převzetí díla. Pojistná částka předmětu výpůjčky činí:  1 200 000 Kč, 

kterou si stanovil sám autor. Tato částka nevyjadřuje skutečnou tržní cenu díla v období 

výstavy tohoto díla. V případě odcizení díla, nebo totální destrukce díla, bude jeho skutečná 

hodnota stanovena odborným posudkem. 

i) uhradit náklady na dopravu díla z Českých Budějovic do Liberce a zpět z Liberce do 

Českých Budějovic 

 

 

 

 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 
 

5.1 Tato smlouva je uzavírána dle právního řádu České republiky na základě ustanovení § 

2193 a násl. Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), Občanského zákoníku, 

v platném znění. 

5.2 V ostatních vztazích touto smlouvou výslovně neupravených bude postupováno dle 

ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. 

5.3 Změny a dodatky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou. 

5.4 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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5.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě. 

5.6 Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Liberec dne ……….………….. , 

usnesením č. ……………………...   

 

 

 

 

 

 

 

 

V ___________dne ___________  V ____________dne ___________ 

 

 

Za půjčitele:             Za vypůjčitele: 

               

 

       ____________________       ____________________ 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
  

č. CJ MML 051470/16 
 

Smluvní strany: 

 

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

IČ:   002 62 978 

zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního 

ruchu, kultury a sportu 

číslo bankovního účtu:   1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 

a 

Bohemia JazzFest, o.p.s. 
se sídlem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1 

IČ:     273 82 354 

zastoupená  Petrou Kubíčkovou, (na základě plné moci ze dne 

10. 2. 2016) 

číslo bankovního účtu:   7000024848/8040, vedeného u Oberbank, pobočka Praha 

(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 

tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

I. 

Předmět smlouvy 

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

ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

č. ../2016 ze dne 23. 6. 2016. 

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

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

II. 

Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000,00 Kč (slovy: 

Dvěstětisíckorunčeských) na spolufinancování koncertu 11. mezinárodního jazzového 

festivalu Bohemia JazzFest 2016, který se koná v Liberci na nám. Dr. E. Beneše dne 
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13. 7. 2016. Dotace bude účelově využita na pokrytí nákladů na honoráře a cestovné 

zahraničních umělců vystupujících v Liberci a na technické zabezpečení koncertu v 

Liberci. 

 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

− občerstvení, 

− dary třetím osobám,  

− odpisy majetku, 

− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 

− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit jako 

odpočet daně na vstupu,  

− členské či jiné příspěvky podobného typu, 

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

pozdějších předpisů,  

− nákup dlouhodobého majetku. 

III. 

Čerpání dotace 

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

nejpozději do 30. 9. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30. 11. 2016 

na účet poskytovatele č. 1089692/0800, a variabilním symbolem (IČ příjemce). 

3. V případě vrácení celé dotace nebo její části je příjemce povinen informovat poskytovatele 

dotace o tomto kroku neprodleně e-mailem dotčenému odboru, s nímž tuto smlouvu 

uzavřel. 

IV. 

Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 7000024848/8040, vedeného u Oberbank, 

pobočka Praha do 20 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 

Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 

byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 

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

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 

město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 

příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která 

byla podpořena poskytovatelem. 
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3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 

uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 

s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 

znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 

4. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 11. 2016 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí 

vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté 

částky. 

 

b) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 kalendářních 

dnů po obdržení písemné výzvy. 

 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 kalendářních dnů od okamžiku 

vzniku ZMĚNY informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 

identifikace příjemce (zejména změna názvu, změna sídla, zánik živnostenského 

oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na níž se dotace poskytuje i o všech 

změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.  

6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 

nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 

VI. 

Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 

dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 

článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 

originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 

poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 

tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

VII.  

Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha usnesení č. 577/2016



Příloha č. 2 

Bohemia JazzFest 2016 – koncert v Liberci - smlouva č. CJ MML 051470/16 Stránka 4 z 5 

 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech.  

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

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 

a)  při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3 a 5 této smlouvy, odvod za 

 porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

 

b)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace maximálně o 30 dnů činí odvod 

 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

 

c)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace o více jak 30 dnů činí odvod 

 100% z poskytnuté dotace. 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 

porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 

nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 

došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 

poskytovatele.  

VIII.  

Závěrečná ustanovení 

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

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

na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom stejnopisu. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

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

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. …/2016 ze dne 23. 6. 2016. 

 

 

V Liberci dne: V Liberci dne: 

Příloha usnesení č. 577/2016



Příloha č. 2 

Bohemia JazzFest 2016 – koncert v Liberci - smlouva č. CJ MML 051470/16 Stránka 5 z 5 

 

 

Za poskytovatele Za příjemce  

 

 

 

___________________________ _______________________ 

Ing. David Pastva Petra Kubíčková 

vedoucí odboru cestovního ruchu,   

kultury a sportu  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 č. CJ MML 024284/16 

 

Smluvní strany: 

 

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

IČ:   002 62 978 

zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního 

ruchu, kultury a sportu 

číslo bankovního účtu:   1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 

a 

Kruh přátel Severáčku, spolek 

se sídlem Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 

IČ:     467 44 134 

zastoupené:    Ing. Ivanem Perglerem, předseda spolku  

     a Mgr. Silvií Pálkovou, místopředsedkyní spolku 

číslo bankovního účtu:   980682309/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 

(dále jen příjemce) 

      

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 

tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

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

ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

č. ../2016 ze dne 23. 6. 2016. 

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

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

II. 

Účel a výše dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 100.000,00 Kč (slovy: 

Jednostotisíckorunčeských) na spolufinancování reprezentace Kruhu přátel Severáčku 
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na turné v Jižní Koreji v říjnu 2016. Dotace bude využita na úhradu letenek Severáčku 

do Jižní Koreji a zpět. 

 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

− občerstvení, 

− dary třetím osobám,  

− odpisy majetku, 

− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 

− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit jako 

odpočet daně na vstupu,  

− členské či jiné příspěvky podobného typu, 

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

pozdějších předpisů,  

− nákup dlouhodobého majetku. 

III. 

Čerpání dotace 

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

nejpozději do 31. 10. 2016, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 12. 2016 

na účet poskytovatele č. 1089692/0800, a variabilním symbolem (IČ příjemce). 

3. V případě vrácení celé dotace nebo její části je příjemce povinen informovat poskytovatele 

dotace o tomto kroku neprodleně e-mailem dotčenému odboru, s nímž tuto smlouvu 

uzavřel. 

IV. 

Způsob poskytnutí dotace  

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 980682309/0800, vedeného u ČS, a.s. 

Liberec do 20 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

V. 

Všeobecné podmínky užití dotace 

1. Příjemce dotace se zavazuje na svých webových stránkách zveřejnit, že činnost příjemce 

byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 

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

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 

město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 

příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která 

byla podpořena poskytovatelem. 

 

Příloha usnesení č. 578/2016 



Příloha č. 2 

Smlouva Severáček 2015 Jižní Korea č. CJ MML 024284/16     Stránka 3 z 5 

 

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

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 

uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 

s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 

znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 

4. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 12. 2016 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí 

vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté 

částky. 

 

b) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 kalendářních 

dnů po obdržení písemné výzvy. 

 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 kalendářních dnů od okamžiku 

vzniku ZMĚNY informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 

identifikace příjemce (zejména změna názvu, změna sídla, zánik živnostenského 

oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na níž se dotace poskytuje i o všech 

změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.  

6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 

nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 

VI. 

Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 

dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 

článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 

originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 

poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 

tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

VII.  

Sankce 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech.  

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

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 

a)  při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3 a 5 této smlouvy, odvod za 

 porušení rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

 

b)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace maximálně o 30 dnů činí odvod 

 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000 Kč); 

 

c)  při překročení lhůty pro předložení vyúčtování dotace o více jak 30 dnů činí odvod 

 100% z poskytnuté dotace. 

4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 

porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 

nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 

došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 

poskytovatele.  

VIII.  

Závěrečná ustanovení 

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

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

na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom stejnopisu. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

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

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. …/2016 ze dne 23. 6. 2016. 

 

 

V Liberci dne: V Liberci dne: 

Příloha usnesení č. 578/2016 
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___________________________ _______________________ 

Ing. David Pastva Ing. Ivan Pergler, předseda spolku 

vedoucí odboru cestovního ruchu,   

kultury a sportu  

______________________________

Mgr. Silvie Pálková,                  

místopředsedkyně spolku 
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Důvodová zpráva 
 

 

Obsahem předkládaného materiálu je schválení a realizace pilotního projektu na zvýšení 

úrovně informačních technologií ve dvou vybraných příspěvkových organizací města. Sna-

hou je nastavit prostřednictvím odboru informatiky a řízení procesů stejnou úroveň základ-

ního technologického vybavení (ICT) jako má město samotné. Do pilotního projektu byly 

vybrány dvě příspěvkové organizace města - ZOO Liberec a Divadlo F. X. Šaldy.  

 

Na podzim 2015 byl za podpory dotačního projektu IOP 22 implementován v prostředí ZOO 

Liberec a Divadla F. X. Šaldy software Croseus pro podporu procesů spojených se zákonem 

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě “tzv. řídící kontrola“. V rámci imple-

mentace tohoto softwarového nástroje byla potvrzena skutečnost, že úroveň základní techno-

logické infrastruktury (servery, pracovní stanice, monitory) předmětných příspěvkových or-

ganizací je nízká a nedostačující pro rozvoj podpory organizačních procesů moderními infor-

mačními technologiemi – software. Jedná se zejména o stáří a výkon pracovních stanic a ser-

verů. V neposlední řadě bylo zjištěno, že zálohování a archivace dat již neodpovídá součas-

ným požadavkům.  

 

Poznámka: Z praxe odboru informatiky a řízení procesů a Liberecké IS, a.s. napříč městskými 

organizacemi je patrno, že tento stav je i v jiných městských organizacích. Tento stav zname-

ná velké omezení pro zpřístupnění (implementaci) moderních informačních technologií a po-

stupů v těchto organizacích. 
 

Stručný obsah pilotního projektu: 

Obě výše zmíněné příspěvkové organizace mají zrekonstruované, dostatečně výkonné, vnitřní 

komunikační sítě a jsou připojeny na Metropolitní síť optických vláken (MAN). Na základě 

toho čerpají prostřednictvím Liberecké IS, a.s. vysokorychlostní internet a internetové hlasové 

služby (pevné telefony). ZOO Liberec navíc ještě čerpá mailové služby, správu PC, pronájem 

notebooků, webhosting. Z prostředí ICT SML (odbor informatiky a řízení procesů) obě uve-

dené společnosti čerpají služby spojené s provozováním elektronické řídící kontroly (SW 

Croseus). 

 

V rámci tohoto pilotního projektu navrhujeme sjednotit základní technologickou úroveň in-

formačních technologií pod hlavičku odboru informatiky a řízení procesů. Snahou je, aby se 

obě příspěvkové organizaci měli možnost plně věnovat svému „core businessu“ a současně 

mohli využít informačních technologie již pořízené v rámci ICT SML či Liberecké IS, a.s.  

 

V případě využití technologií pořízených z libovolné dotace, nebude jakákoliv servisní služba, 

definovaná v již uzavřených smlouvách mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS, 

a.s., na správu těchto technologií zpoplatněna. 
 
Pilotní projekt řeší pro obě organizace následující potřeby: 

 Zvýšení úrovně HW podpůrných prostředků v obou organizacích a jejich posun na 

jednotnou úroveň ve funkčnosti a výkonu pracovních stanic. 

 Dostatečného výkonu serverů pro užívané aplikace. 

 Dostatečné velikosti prostoru pro ukládaná data. 
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 Dostatečné zálohovaní a archivace dat. 

 Poskytování služeb prostřednictvím organizace v rámci skupiny SML 

 

Výše uvedené potřeby budou zajištěny tak, že odbor informatiky a řízení procesů ve spolu-

práci s Libereckou IS, a.s. převezme odpovědnost za stav vydefinovaných HW prostředků, 

zálohování a archivaci dat a poskytování vybraných centrálních ICT služeb pro předmětné 

příspěvkové organizace. 

Současné HW prostředky (pracovní stanice) obou organizací budou Libereckou IS, a.s. od-

koupeny za zůstatkovou cenu. 

 

Cestou k naplnění obsahu pilotního projektu budou služby Liberecké IS, a.s. 

 Poskytnutí pracovních stanic (PC včetně monitorů + notebooky) a jejich správa. Za 

obě organizace se jedná o 57 pracovních stanic. 

 Poskytnutí operačního systému, antivirové ochrany a kancelářského balíku pro pra-

covní stanice 

 Poskytnutí výpočetního výkonu (serverů) a datového prostoru u z technologického 

centra Liberecké IS (případně technologického centra SML) včetně zálohování a ar-

chivace dat organizací podle standardů platných pro SML  

 

Hlavní cíl a přínosy projektu: 

Hlavním cílem je dosažení trvale uspokojivého stavu předmětných informačních technologií a 

bezpečnosti dat obou organizací jako nezbytné podmínky pro zlepšování řízení obou organi-

zací prostřednictvím moderních ICT. 

 

 

Výstupy a výsledky projektu: 

Standardizované ICT prostředí v obou organizacích dle jejich reálných potřeb, nastavení ob-

dobných pravidel v oblasti bezpečnosti informačních dat jako v prostředí informačního sys-

tému SML. 

 

 

Realizační tým: 

Realizační tým projektu bude sestaven z pracovníků odboru informatiky a řízení procesů, Li-

berecké IS, a.s. a obou organizací. 

 

. 
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Cena a způsob financování 

Název nákladu Cena za měsíc 
bez. DPH (Kč) 

Cena za rok 
bez. DPH (Kč) 

Poskytnutí 57 pracovních stanic (PC včetně monitorů + notebooky) a 
jejich správa 

28.600,- 343.200,- 

Poskytnutí operačního systému, antivirové ochrany a kancelářského 
balíku pro pracovní stanice 

8.300,- 99.600,- 

Poskytnutí výpočetního výkonu (serverů) a datového prostoru z centra 

Liberecké IS (případně technologického centra SML) včetně zálo-
hování a archivace dat podle standardů, které platí pro statutární 
město Liberec 

5.700,- 68.400,- 

Cena celkem 42.600,- 511.200,- 

 

Finanční krytí projektu bude zajištěno z rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů formou 

navýšení rozpočtu při nejbližším rozpočtovém opatření. Měsíční paušální poplatek za posky-

tování výše uvedených služeb ve výši 42.600,- Kč bez DPH bude formou dodatku zakompo-

nován do smlouvy o poskytování služeb (provoz a správa informačního systému) číslo 

KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou IS, a.s. dne 8. 12. 2005. Předpokládaný termín 

začátku poskytování výše uvedených služeb ze strany společnosti Liberecká IS, a.s. je 

1. 7. 2016.  

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-

náním v radě města. 
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Důvodová zpráva 

 

 

Materiál obsahuje informaci o plnění jednotlivých aktivit projektu jednotného řízení MOS 

statutárního města Liberec v I. etapě a dále návrh jednotných pravidel systému řízení ob-

chodních společnosti ze strany města. Projednáním těchto pravidel a jejich přijetím bude 

dosaženo cíle I. etapy projektu, tj. nastavení systému pro sběr informací a zahájení sběru 

jednoduchých indikátorů o hospodaření městských obchodních společností a příprava pro-

středí pro realizaci II. etapy projektového záměru „Zvýšení efektivity řízení obchodních 

společností statutárního města Liberec“. 

 

 

Popis projektu 

 

I. Celkový projektový rámec: 

Dne 18. 11. 2015 byl v radě města prezentován Projekt jednotného řízení MOS statutárního 

města Liberec pro obě navrhované etapy. 

Na základě usnesení rady města byl: 

 v poradě vedení města projednán a schválen projektový záměr pro Projekt jednotného 

řízení MOS statutárního města Liberec – I. etapu a po schválení zahájena realizace – viz 

dále 

 definovaným způsobem projednán a schválen projektový námět, projektový záměr a žá-

dost o dotaci pro projekt jednotného řízení MOS statutárního města Liberec – II. etapa 

pod oficiálním názvem „Zvýšení efektivity řízení statutárního města Liberec a jeho ob-

chodních společností“. Žádost o dotaci již byla podána a čeká se na vyjádření dotačního 

orgánu. 

Prezentace obou etap byla i přednesena na setkání se zastupiteli města 5. 5. 2016. 

 

II. Informace o postupu v projektu – I. etapě 

V souladu se schváleným projektovým záměrem je první etapa realizována kombinací dodá-

vek dvou firem – Liberecké IS, a.s. a Dynatech, a.s., přičemž vedoucím dodavatelem je Libe-

recká IS, a.s.  Harmonogram pro tuto etapu byl stanoven takto: 

 

Období Aktivita Stav plnění 

Říjen 2015 vypracování projektového záměru Splněno 

Listopad 2015 Prezentace projektového záměru pro pri-

mátora a následně radu města – schválení 

realizace 

Splněno 

Prosinec 2016 Vytvoření návrhu smlouvy o kontrole splněno 
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Leden 2016 Projednání smlouvy o kontrole dle připo-

mínek VOI MML 

Splněno 

Únor 2016 Nastavení pravidel pro předávání informa-

cí 

Splněno v rámci přípravy 

smlouvy o kontrole 

Březen – čer-

ven 2016 

Vytvoření jednotných pravidel systému 

řízení ze strany SML 

V rámci tohoto materiálu je 

předkládán návrh 

Duben - červen 

2016 

Implementace smlouvy o kontrole, zpro-

voznění procesu předávání informací  

Splněno – smlouvy byly pro-

jednány ve statutárních orgá-

nech společností a jsou podepi-

sovány v průběhu června. 

Listopad 2015 

– červenec 

2016 

Řízení projektu Je plněno v souladu s harmo-

nogramem 

Červenec 2016 věcné ukončení projektu  Je připravováno 

 

 

III. Návrh jednotných pravidel systému řízení ze strany města 

Níže uvedený návrh byl vytvořen realizátory projektu, projednán s řediteli jednotlivých spo-

lečností a byly zahrnuty jejich připomínky. 

Jednotná pravidla by měla být naplňována dvěma způsoby: 

- V rámci II. etapy projektu 

- Působením Centrální organizační jednotka (dále CEJ) – Odboru informatiky a řízení 

procesů MML při další spolupráci se společnostmi 

Při stanovení konkrétních nástrojů naplňujících jednotná pravidla v konkrétní společnosti je 

možné, že bude nutno jednotná pravidla modifikovat podle konkrétních podmínek v dané spo-

lečnosti. Neměl by se ale měnit smysl jednotného pravidla. Takto je nutno při aplikaci 

k jednotným pravidlům přistupovat. 

Pozn.: Centrální organizační jednotka (dále CEJ) – Odbor informatiky a řízení procesů MML 

 

Návrh jednotných pravidel systému řízení městských obchodních společností ze strany 

města 

1. Návrh pravidel pro systém cílů stanovených ze strany akcionáře a ze strany zadava-

tele veřejné služby.  

A. Obecné principy pro systém cílů 

Princip dlouhodobé udržitelnosti v rovině ekonomické, personální, užívání a správy majetku, 

činnosti a poskytování veřejných služeb 

Princip prohlubování komplexního řešení s využíváním dostupných zdrojů všeho druhu a alo-

kace kapacit z pohledu zakladatele 

Princip včasného plánování a důsledného vyhodnocování těchto plánů 
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Princip definování a měřitelnosti poskytované služby a standardizace jejich výkonnosti a na ní 

navázané ceny za službu 

Princip posilování společné identity zakladatele a samotné organizace 

Princip průběžného vzdělávání a zkvalitňování technického vybavení  

Princip zavádění projektového a procesního řízení nad liniovým vedením 

B. Praktické uplatnění metodiky Balanced scorecard pro formulaci cílů 

Perspektivy finanční, zákaznická, vnitřní efektivity a kontroly a perspektiva, zdrojů.  

C. Praktické uplatnění metodiky SMART pro formulaci cílů a metrik pro ověření jejich 

plnění 

Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realizovatelný, Trasovatelný 

D. Definice strategických cílů společnosti v návaznosti na poslání a vize SML 

Strategické cíle musí být podpořeny konsensuální shodou politické reprezentace (například 

usnesením Zastupitelstva), aby bylo možno udržet strategii ve středně až dlouhodobém pohle-

du. 

1) z pohledu majitele  

 cíle ekonomického výkonu 

 cíle v hodnotě společnosti  

 cíle v požadovaných změnách organizace 

Cíle z pohledu majitele navrhuje společnost ve spolupráci s oddělením controllingu EO MML 

pod supervizí CEJ.  

CEJ předkládá návrh cílů z pohledu majitele radě města v roli jediného (majoritního) akcioná-

ře. 

2) z pohledu vykonávané veřejné služby 

 cíle v rozsahu veřejné služby (věcný i finanční rozsah)  

 cíle v kvalitě veřejné služby 

 cíle v požadovaných změnách veřejné služby 

Cíle z pohledu zadavatele veřejné služby navrhuje společnost ve spolupráci s odborem MML 

zadávajícím nebo kontrolující veřejnou službu pod supervizí CEJ.  

CEJ předkládá návrh cílů z pohledu zadavatele veřejné služby radě města. 

E. Stanovení období, milníků a úkolů pro sledování plnění definovaných cílů. 

Období, na něž jsou cíle stanovovány, je nejméně dvouleté, maximálně čtyřleté. Délka období 

je stanovena pří návrhu a schválení cílů   

Milníky a úkoly pro sledování plnění cílů jsou stanoveny při návrhu a schvalování cílů. 

F. Definice kontrolních indikátorů společnosti vtělených do smlouvy o kontrole 

Kontrolní indikátory navrhuje CEJ ve spolupráci s oddělením controllingu OE MML a 

s jednotlivými společnostmi. Struktura indikátorů je posouzena a případně změněna či dopl-

něna minimálně jednou ročně. 

Indikátory schvaluje rada města a statutární orgán společnosti.  
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2. Návrh systému komunikace s radou a zastupitelstvem města 

A. Komunikace probíhá prostřednictvím centrální organizační jednotky – odboru infor-

matiky a řízení procesů MML  

Důvodem je zajištění jednotného prostředí pro zadávání, předávání, sdílení sledování a vy-

hodnocování informací a úkolů,  

B. Stanovení konkrétních pravidelných informací předávaných na jednání rady města 

v roli jediného (majoritního) akcionáře 

Dále uvedený výčet popisuje body, které musí obsahovat program jednání. Výčet nenahrazuje 

program jednání 

1) pravidelná jednání v roli jediného (majoritního) akcionáře/společníka 

 Únor (LIS+TSML+SAL), Duben (DPMLJ), listopad (SAJ) 

Zpráva o stavu a činnosti společnosti v uplynulém kalendářním roce obsahující nejméně: 

- Report plnění strategických cílů a úspěšnosti společnosti za uplynulý rok 

- Informace o předběžných hospodářských výsledcích za uplynulý kalendářní rok (Vý-

kaz zisku a ztrát ve srovnání s plánem, finanční situace ve srovnání s plánem, komen-

táře k významným výkyvům 

- Přehled uskutečněných investic za uplynulý kalendářní rok s komentářem k investicím 

přesahujícím objemem limit podle rozhodnutí statutárního orgánu. 

- Informace o schváleném plánu na stávající kalendářní rok (Výkaz zisku a ztrát ve 

srovnání s minulými obdobími, plán investic po položkách, plán CF po měsících, ko-

mentáře k významným výkyvům)  

 Červen (LIS+TSML+SAL, bez DPMLJ), únor (SAJ) 

- Projednání a schválení Výroční zprávy za uplynulý kalendářní rok včetně zprávy o 

vztazích a návrhu na rozdělení zisku 

- Hodnocení úspěšnosti organizace za uplynulý rok dle stanovených indikátorů 

 Listopad (DPMLJ+LIS+TSML+SAL), červen (SAJ) 

Zpráva o plánech společnosti pro následující rok obsahující minimálně: 

- Zpráva o probíhajících strategických cílech do konce období, na něž jsou stanoveny 

- Záměr plánu hospodaření na další kalendářní rok (Výkaz zisku a ztrát, předpokládané 

objemy investic po hlavních oblastech, komentář k jednotlivým plánovaným investi-

cím přesahujícím objemem limit stanovený statutárním orgánem 

- Výhled hospodaření pro daný kalendářní rok (výkaz zisku a ztrát) 

Zprávy předkládá jedinému (majoritnímu) akcionáři / společníkovi představenstvo, jednatel 

nebo statutární ředitel společnosti. Zprávy reportuje buď pověřený zástupce představenstva, 

jednatel nebo statutární ředitel.   

2) pravidelný reporting indikátorů dle smlouvy o kontrole 

Pravidelný reporting podává CEJ ve formě zprávy pro radu města v roli jediného (majoritní-

ho) akcionáře / společníka, a to vždy po ukončení hospodářského pololetí a hospodářského 

roku. Součástí reportingu je hodnota indikátorů, jejich stručná interpretace a návrh případných 

opatření.  

3) nepravidelná jednání jediného (majoritního) akcionáře / společníka dle aktuální po-

třeby 

C. Stanovení konkrétních pravidelných informací předávaných na jednání zastupitelstva 

města a jejich jasné struktury a formy předávaných informací 
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Pravidelné informace pro zastupitelstvo města podává CEJ ve formě informace pro zastupitel-

stvo města jednou ročně, vždy v červnu. Informace obsahuje minimálně  

- Informaci o výsledku hospodaření a rozdělení HV za uplynulý rok 

- informaci o stanovení strategických cílů 

- informaci o plnění strategických cílů a indikátorů úspěšnosti za uplynulý rok 

- informaci o hodnotě kontrolních indikátorů společnosti a jejich interpretaci a o hodno-

cení úspěšnosti společnosti za uplynulý rok.     

D. Hodnocení plnění systému komunikace 

CEJ jednou ročně vyhodnotí plnění rozsahu, obsahu a kvality komunikace mezi jednotlivými 

společnostmi a jediným (majoritním) akcionářem / společníkem a reportuje výsledek hodno-

cení radě města. 

3. Návrh principů hodnocení úspěšnosti společností ze strany vedení města 

A. Stanovení agregovaných indikátorů úspěšnosti v oblasti řízení organizace 

Indikátory úspěšnosti organizace v oblasti řízení jsou stanoveny jako míra tolerance plnění 

jednotlivých strategických cílů z pohledu majitele.  

Pro každý cíl, jeho měřítko i cílovou hodnotu bude stanovena jiná tolerance plnění, tzn. pro 

některé cíle je mírou úspěšnosti nulová tolerance, pro některé je mírou úspěšnosti plnění např. 

v pásmu 90 – 100%. 

Pro každý cíl také bude stanovena váha důležitosti. Z dílčích indikátorů úspěšnosti se násled-

ně určí váženým průměrem souhrnný indikátor úspěšnosti společnosti. 

Podrobnou metodiku určí CEJ ve spolupráci s jednotlivými společnostmi a odborem ekono-

miky SML   

B. Stanovení agregovaných indikátorů úspěšnosti v oblasti vykonávané veřejné služby  

Indikátory úspěšnosti organizace v oblasti výkonu vykonávané veřejné služby jsou stanoveny 

jako míra tolerance plnění jednotlivých strategických cílů z pohledu vykonávané veřejné 

služby.  

Pro každý cíl, jeho měřítko i cílovou hodnotu bude stanovena jiná tolerance plnění, tzn. pro 

některé cíle je mírou úspěšnosti nulová tolerance, pro některé je mírou úspěšnosti s plnění 

např. v pásmu 90 – 100%. 

Pro každý cíl také bude stanovena váha důležitosti. Z dílčích indikátorů úspěšnosti se násled-

ně určí váženým průměrem souhrnný indikátor úspěšnosti společnosti. 

Podrobnou metodiku určí CEJ ve spolupráci s jednotlivými společnostmi a jednotlivými od-

bory zadávajícími nebo kontrolujícími veřejnou službu.  

C. Pravidelné hodnocení plnění indikátorů včetně návrhů na zlepšení v rámci komunika-

ce s radou města 

Milníky a úkoly pro sledování indikátorů úspěšnosti jsou stanoveny při návrhu a schvalování 

strategických cílů. 

4. Pojmenování existujících a požadovaných procesů na rozhraní mezi městem a spo-

lečností a jejich výstupů 

A. Existující procesy s potřebou změny 

 Jednotný postup výkonu vlastnických práv (jednání s orgány SML) 

 Zadávání veřejné služby 
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 Projektové náměty 

 Stanovení základních pravidel pro výběr dodavatelů 

 Informace o průběhu realizace projektů  

 Sledování průběhu doby udržitelnosti jednotlivých projektů  

 Péče o majetek města 

B. Požadované procesy 

 Komunikace prostřednictvím jednotné centrální organizační jednotky. 

 Hodnocení úspěšnosti společnosti 

 Stanovení pravomocí a povinností zúčastněných stran v systému řízení – uplatnění rolí  

 Stanovení cílů a úkolů 

 Reporting ve sjednocené struktuře 

5. Návrh principů pro vztahy mezi společnostmi navzájem 

 Sdílení dobré praxe 

 Společné využití zdrojů ve skupině SML : 

 Účelné sdílení IT a materiálních zdrojů 

 Sdílení odborných kapacit ve formě virtuálních týmů  - typicky např. specialisté na 

projektové řízení, IT, dotační management, výběr dodavatelů, marketing a propagace. 

 Účelné sdílení pravidel a zdrojů pro nákup umožňující společné nakupování vybra-

ných komodit bez nutnosti zřizovat speciální oddělení centrálního nákupu 

 Sdílení právních názorů, judikátů a zkušeností v oblasti společných právních problémů 

 Společné řízení CF 

 Sdílení schopností a zkušeností v řízení organizací a ve vztahu k zakladateli  

 Sdílení korporátní identity a propagačních aktivit 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 

v radě města. 
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Důvodová zpráva 
 

 

Obsahem předkládaného materiálu je schválení dodatku č. 13 ke smlouvě o poskytování 

služeb (provoz a správa informačního systému) číslo KT/7010/05/0051 uzavřená 

s Libereckou IS, a.s. dne 8. 12. 2005. Předmětem dodatku je aktualizace poskytovaných 

služeb - předání majetku metropolitní sítě MAN do správy Liberecké IS, a.s., zvýšení 

úrovně informačních technologií ve dvou vybraných příspěvkových organizacích města 

(ZOO Liberec, Divadlo F. X. Šaldy), administrativní narovnání počtu licencí ekonomic-

kého systému, rozšíření o agendu Půdní fond, rozšíření agendy Dopravních přestupků, 

rozšíření o agendu Dopravního a Drážního úřadu, rozšíření o agendu Elektronická RM 

a ZM, rozšíření o agendu Dashboardu a rozšíření o agendu Fandice, personalistika. Po-

drobný přehled změn je uveden v důvodové zprávě. 

 

 

Radě města je tímto předkládán ke schválení dodatek číslo 13 ke smlouvě o poskytování slu-

žeb (provoz a zpráva informačního systému) KT/7010/05/0051 uzavřená s Libereckou IS, a.s. 

dne 8. 12. 2005. Níže popsané změny reflektují na aktuální potřeby statutárního města 

v oblastí informačních technologií: 

 

 

1) Předání majetku metropolitní sítě MAN do správy Liberecké IS, a.s. 

 

Usnesením RM č. 1014/2015 bylo Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a 

řízení procesů uloženo zajistil převod majetku tvořeného Velkým okruhem MAN do správy 

Liberecké IS, a.s. v režimu platného znění uzavřené smlouvy na Provoz a správu informační-

ho systému města Liberce, a to uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

 

Do správy Liberecké IS, a.s. bude předáno cca 20 km nových optických tras včetně cca 60 

kusů kabelových komor. 

 

Podrobný celkový přehled (popis) nově předávaného majetku MAN do správy Liberecké IS, 

a.s. je uveden v dodatku č.13, strana 18. až 29.  

 

Cena za správu: 236.868,- Kč bez DPH ročně (19.739,- Kč bez DPH měsíčně). 
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2) Zvýšení úrovně informačních technologií ve dvou vybraných příspěvkových organi-

zacích města (ZOO Liberec, Divadlo F. X. Šaldy) 
 

Hlavním cílem je dosažení trvale uspokojivého stavu předmětných informačních techno-

logií a bezpečnosti dat obou organizací jako nezbytné podmínky pro zlepšování řízení 

obou organizací prostřednictvím moderních ICT. 

 

Podrobný popis projektu je uveden v samostatném materiálu, který byl RM již předložen 

ke schválení. 

 

Cena za správu: 511.200,- Kč bez DPH ročně (42.600,- Kč bez DPH měsíčně). 

 

 

3) Administrativní narovnání počtu licencí ekonomického systému 
 

Po implementaci nového ekonomického systému GINIS došlo ke změně způsobu licen-

cování uživatelských přístupů. Původní hodnota 50 uživatelských přístupů byla nahraze-

na počtem 350. Tato změna nemá vliv na cenu. 

 

 

4) Rozšíření o agendu Půdní fond 
 

Realizace agendy půdní fond je v souladu s platnou legislativou dle zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Agenda je součástí systému PROXIO. 
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Agenda zajišťuje i napojení na kompetenční centrum EOS, napojení na spisovou službu a 

ISZR. Do nové agendy byla importována data z dříve využívaného programu FANDICE. 

 

Cena za technickou podporu a maintenance: 36.000,- Kč bez DPH ročně (3.000,- Kč bez 

DPH měsíčně). 

 

 

5) Rozšíření agendy Dopravních přestupků 
 

S ohledem na zvyšující se počet řešených dopravních přestupků a přetrvávající nutnosti 

duplicitního zadávání dat do dvou systémů na odboru dopravy byl vznesen požadavek na 

optimalizaci procesů v této činnosti, zvláště pak právě na úrovni integrace (odstranění 

ručního přepisu dat z agendy přestupků do pohledávkové agendy). 

 

Přestupky evidované a řešené v aplikaci VITA generují předpisy pohledávek (pokuty, 

náklady řízení, apod.). Tyto jsou nyní automaticky promítány do systému správy pohle-

dávek PROXIO. Správa zahrnuje přidělení VS, evidenci předpisů, příjem plateb a jejich 

párování s předpisy. 

 

Zároveň došlo k navýšení počtu licencí, vzhledem k počtu uživatelů pracujících 

s agendou dopravních přestupků. 

  

Cena za technickou podporu a maintenance: 45.600,- Kč bez DPH ročně (3.800,- Kč bez 

DPH měsíčně). 

 

 

6) Rozšíření agendy Dopravního a Drážního úřadu 

 

Agendy pro dopravní a drážní úřad jsou začleněny jako moduly do aplikace VITA.   

 

Agenda dopravního úřadu slouží pro podporu činností podle zákona o silniční dopravě 

(taxislužba, veřejná autobusová doprava), zákona o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly), zákona o podmínkách provozu vo-

zidel na pozemních komunikacích (stanice měření emisí, schvalování silničních vozidel). 

Agenda drážní úřad je určena pro podporu činností podle zákona o dráhách (trolejbusová 

a tramvajová doprava). Realizováno na základě požadavku odboru dopravy. 

 

Součástí realizovaného řešení je i integrace se spisovou službou. 

 

Cena za technickou podporu a maintenance: 39.582,- Kč bez DPH ročně (3.321,- Kč bez 

DPH měsíčně). 

 

 

7) Rozšíření o agendu Elektronická RM a ZM 

 

Jedná se o aplikaci „Konsiliář“ umožňující přípravu a tvorbu podkladů pro rady a zastupi-

telstva a jejich zveřejnění pro vedení města na internetových stránkách. Aplikace umož-

ňuje odstranění osobních údajů a umožní tak zveřejnit materiály i pro širokou veřejnost. 

Tato aplikace muže mít variabilní nastavení uživatelských přístupů, definované role, 

možnost vytváření osnovy jednání pro radu i zastupitelstvo, převody bodů jednání do 
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PDF souborů včetně všech příloh, odstranění osobních údajů pro veřejnost, možnosti ko-

rekcí zpráv právníky úřadu, apod. 

 

Nedílnou součástí je i modul pro vzdálený přístup radních a zastupitelů přes WWW roz-

hraní, fulltextové vyhledávání i ve vložených přílohách, automatické uzamykání v časo-

vém intervalu, automatický export na server pro zveřejnění na WWW stránkách a evi-

denci plnění přijatých usnesení. 

 

V porovnání se současnou praxí předpokládáme výrazný kvalitativní posun, zejména v 

odstranění pracnosti vytváření programů jednání (schůzí) a hlídání a aktualizaci plnění 

usnesení a zjednodušení systému zveřejňování materiálů do zastupitelstva (případně 

RM). 

 

Cena za technickou podporu a maintenance: 42.000,- Kč bez DPH ročně (3.500,- Kč bez 

DPH měsíčně). 

 

 

8) Rozšíření o agendu Dashboardy 

 

City Dashboard je systém, který díky využití dat ze stávajících informačních systémů 

města poskytuje srozumitelný a jednoduchý pohled na přednastavené ukazatele o jeho 

činnosti. Prezentované informace jsou v jednoduché a srozumitelné struktuře. Lze v něm 

využívat i data o městě z externích zdrojů, např. z Ministerstva práce a sociálních věcí, 

nebo z Ministerstva financí. Podstatné je, že se vždy jedná o reálný pohled na skutečnosti, 

která jsou vztaženy konkrétně k městu Liberci. 

 

Dashboardy jsou již implementovány jako součást internetových stránek města Liberce. 

 

http://dashboard.liberec.cz/cs-CZ/ 

 

Vlastní vývoj a implementace byla v rámci investičního rozvoje zajištěna prostřednictvím 

Liberecké IS, a.s. a byla vytvořena ve spolupráci se společnostmi firmami Datron Česká 

Lípa, Price Waterhouse Coopers CZ (PWC) a Microsoft CZ. 

 

Cena za technickou podporu a maintenance: 28.320,- Kč bez DPH ročně (2.360,- Kč bez 

DPH měsíčně). 

 

 

9) Rozšíření o agendu Personalistika, Fandice 

 

Zde se jedná o úpravu prostředí v SW, který používá vedoucí personálního oddělení pro 

účely výstupních sestav a modelování budoucího stavu na základě změn tarifů či jiných 

částí platového výměru. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásadní změnu funkcionality a 

není toto spojeno se zvýšením ceny. Jedná se tedy v  tomto případě spíše o upřesnění ná-

zvu. 
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Závěrečná rekapitulace  

 

Rekapitulace měsíční odměny poskytovatele za 
služby dle smlouvy č. 48/2005 

Celková cena 
2016 / 1-6 

Celková cena 
2016 / 7-12 

Celková cena 
2017 

Celková cena 
2018 a další 

Celková cena bez DPH za 1 měsíc správy a provozu 
informačního systému 2 118 364 Kč 2 176 945 Kč 2 132 748 Kč 2 051 914 Kč 

Celková cena bez DPH za 1 měsíc správy optických 
prvků SML 165 255 Kč 184 994 Kč 184 994 Kč 184 994 Kč 

CELKOVÁ CENA bez DPH za 1 měsíc za poskyto-
vané služby: 2 283 619 Kč 2 361 939 Kč 2 317 742 Kč 2 236 908 Kč 

     
Rekapitulace roční odměny poskytovatele za 

služby dle smlouvy č. 48/2005 
Celková cena 

2016 / 1-6 
Celková cena 

2016 / 7-12 
Celková cena 

2017 
Celková cena 
2018 a další 

Celková cena bez DPH za 1 měsíc rok a provozu 
informačního systému 25 420 368 Kč 26 123 340 Kč 25 592 972 Kč 24 622 972 Kč 

Celková cena bez DPH za 1 rok správy optických 
prvků SML 1 983 060 Kč 2 219 928 Kč 2 219 928 Kč 2 219 928 Kč 

CELKOVÁ CENA bez DPH za 1 rok za poskytované 
služby: 13 701 714 Kč 14 171 634 Kč 27 812 900 Kč 26 842 900 Kč 

 

 

Dodatek č. 13 začleňuje nové služby do smlouvy č. KT/7010/05/0051. Dodatkem č. 12 od 

počátku roku 2016 byla nastaven trend snižování ceny při zachování rozsahu služeb. Zároveň 

při předpokládaném a chtěném vývoji rozšiřování a zkvalitňování služeb je v konečném vý-

sledku pro SML jednoznačné, že smluvně zaručené zlevnění je potenciálním zdrojem pro no-

vé služby. Následující graf tak vypovídá o tom, že i při začlenění výše uvedených služeb bude 

i tak celková cena pro SML nižší v roce 2016 o více než 100 tis. Kč měsíčně.  

 

 

Měsíční rozdíly oproti výchozímu stavu v roce 2015

-300 000 Kč

-250 000 Kč

-200 000 Kč

-150 000 Kč

-100 000 Kč

-50 000 Kč

0 Kč

2016 celkem 2017 celkem 2018 celkem

D12-D11

D13-D11

 
 

 

 

 

Příloha usnesení č. 582/2016



 8 

Finanční krytí bude zajištěno z rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů formou navýšení 

rozpočtu při nejbližším rozpočtovém opatření. Měsíční navýšení ceny z důvodu přidání no-

vých služeb je 78.320,- Kč bez DPH. Termín účinnosti dodatku č. 13 výše uvedené smlouvy-

bude od 1. 7. 2016.  

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-

náním v radě města. 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Úplné znění dodatku č.13 ke smlouvě KT/7010/05/0051 uzavřenou s Libereckou IS, a.s. dne 

8. 12. 2005 
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tel/fax: +420 485 243 031 
e-mail: lis@lis.liberec.cz
IČO: 254 501 31                                 
DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71  Liberec III  

DODATEK ČÍSLO 13DODATEK ČÍSLO 13
KE SMLOUVĚ 

ČÍSLO SMLOUVY LIS 48/2005

ČÍSLO SMLOUVY SML KT/7010/05/0051

Smluvní strany

1. Statutární město Liberec 1. Statutární město Liberec 
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Bankovní spojení: 19-8962510227/0100 Komerční banka, a.s. pobočka Liberec
pro účely této smlouvy zastoupená panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
Liberce
(dále jen Objednatel)

2. Liberecká IS a.s.  
      se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III  

IČ 25450131, DIČ CZ25450131
      Bankovní spojení: 19-8076350257/0100 Komerční banka, a.s. pobočka Liberec

pro účely této smlouvy zastoupená Ing. Jaroslavem Burešem, statutárním ředitelem
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
v odd. B vložce 1429
(dále jen Poskytovatel)

Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku č. 13 jsou níže uvedené změny článků a příloh shora 

uvedené smlouvy, ve znění předchozích dodatků. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 
změn.

Příloha č. 2 – Cena služeb

Současné znění přílohy č. 2 Smlouvy (Cena služeb) se ruší a nahrazuje se zněním 
připojeným k tomuto Dodatku.

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

připojeným k tomuto Dodatku.

Příloha č. 6 – Definice služeb

Současné znění přílohy č. 6 Smlouvy (Definice služeb) se ruší a nahrazuje se zněním 
připojeným k tomuto Dodatku.
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tel/fax: +420 485 243 031 
e-mail: lis@lis.liberec.cz
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DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71  Liberec III  

Příloha č. 9 – Vymezení svěřených síťových prvků

Současné znění přílohy č. 9 Smlouvy (Vymezení svěřených síťových prvků) se ruší a Současné znění přílohy č. 9 Smlouvy (Vymezení svěřených síťových prvků) se ruší a 
nahrazuje se zněním připojeným k tomuto Dodatku.

Platnost dodatku

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a jeho účinnost se dohodou 
obou stran sjednává od 1. 7. 2016.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna v souladu s platnou 
legislativou, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Dodatek byl schválen Radou města dne 14.6.2016, usnesením č. XXX/2016.

V Liberci dne V Liberci dne 

……………………………………… ……………………………………..
      Tibor Batthyány Ing. Jaroslav Bureš

    primátor            statutární ředitel
      statutární město Liberec               Liberecká IS, a.s.

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.
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PŘÍLOHA č. 2 SMLOUVY LIS 48/2005 – Cena služebPŘÍLOHA č. 2 SMLOUVY LIS 48/2005 – Cena služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že pro roky 2016 – 2018 a další je měsíční odměna 
Poskytovatele za služby poskytované Poskytovatelem dle následující tabulky:

Rekapitulace měsíční odměny 
poskytovatele za služby dle smlouvy 

č. 48/2005
Celková cena 

2016 / 1-6
Celková cena 

2016 / 7-12 Rok 2017 Rok 2018 a 
další

Celková cena bez DPH za 1 měsíc 
správy a provozu informačního systému 2 118 364 Kč 2 176 945 Kč 2 132 748 Kč 2 051 914 Kč

Celková cena bez DPH za 1 měsíc 
správy optických prvků SML 165 255 Kč 184 994 Kč 184 994 Kč 184 994 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH za 1 měsíc 
za poskytované služby: 2 283 619 Kč 2 361 939 Kč 2 317 742 Kč 2 236 908 Kčza poskytované služby: 2 283 619 Kč 2 361 939 Kč 2 317 742 Kč 2 236 908 Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel je povinen Objednateli měsíčně platit 
výnosy z využití svěřených síťových prvků dle čl IV., odst. 8., ii) následovně,

(i) ve výši 100 % z celkového měsíčního výnosu z využití svěřených síťových prvků, pokud 
je tento celkový měsíční výnos v rozmezí od nuly až do souhrnné výše dle částky 
uvedené v odst. 2., ii) této přílohy

(ii) Ve výši 30% z celkového měsíčního výnosu z využití svěřených síťových prvků, který 
poskytovatel inkasuje nad souhrnnou výši dle částky uvedené v odst. 2., ii) této přílohy

3. Vyhodnocení poskytovaných služeb je prováděno vždy na konci tříměsíčního období.

V Liberci dne V Liberci dne 

……………………………………… ……………………………………..
      Tibor Batthyány Ing. Jaroslav Bureš

    primátor            statutární ředitel
      statutární město Liberec               Liberecká IS, a.s.

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.
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Příloha č. 6 smlouvy č. 48/2005 - Definice služeb:
Softwarové služby pro Magistrát města 

Liberec a Městskou policii Liberec Metrika Jednotky Priorita Celková cena 
2016 / 1-6

Celková cena 
2016 / 7-12

Celková cena 
2017

Celková cena 
2018 a další

(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)
Ekonomický systém Počet uživatelů 350 Střední 164 229 164 229 160 803 154 536
Spisová služba Počet uživatelů 350 Vysoká 249 750 249 750 244 539 235 009
Pohledávkový systém Počet uživatelů 50 Střední 108 000 111 000 108 747 104 626
Systém registrů a evidencí Počet uživatelů 350 Vysoká 234 750 234 750 229 852 220 895
Agendy odboru sociální péče Počet uživatelů 50 Střední 40 200 40 200 39 361 37 827
Matrika Počet uživatelů 7 Střední 10 830 10 830 10 604 10 191
Stavební úřad Počet uživatelů 40 Střední 27 075 27 075 26 510 25 477
Silniční úřad Počet uživatelů 10 Střední 12 225 12 225 11 970 11 503
Přestupky – dopravní Počet uživatelů 32 Střední 13 750 17 550 17 263 16 738
Přestupky – správní Počet uživatelů 5 Střední 6 425 6 425 6 291 6 046
Mzdová agenda Počet uživatelů 900 Střední 13 180 13 180 12 905 12 402
Vyvolávací systém Počet uživatelů 30 Vysoká 18 720 18 720 18 329 17 615
Docházkový systém Počet uživatelů 440 Nízká 11 420 11 420 11 182 10 746
Hlasovací systém zastupitelstva Počet uživatelů 60 Vysoká 0 0 0 0Hlasovací systém zastupitelstva Počet uživatelů 60 Vysoká 0 0 0 0
Elektronická pošta, vedení domén, Wifi 
síť Počet uživatelů 460 Střední 141 966 141 966 139 004 133 587

Archivace poštovní schránek Počet uživatelů 50 Střední 2 400 2 400 2 350 2 258
Připojení agend statní správy –
evidence podnikatelů, OK dávky, 
správní agendy, dopravní agendy

Počet uživatelů 70 Vysoká 24 390 24 390 23 881 22 950

Geografický informační systém Počet uživatelů 350 Střední 147 825 147 825 144 741 139 100
Správa koncových zařízení – přepážky 
Nová Radnice Počet PC 30 Vysoká 50 686 50 686 49 628 47 694

Správa koncových zařízení - ostatní Počet PC 390 Nízká 515 933 515 933 505 169 485 481

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

Neprioritní služby Počet uživatelů 450 Nízká 205 965 205 965 201 668 193 808
CHD pro oblasti mimo IT (2 střediska) Počet uživatelů 350 Střední 8 820 8 820 8 636 8 299
Připojení IS MML k IZR Počet uživatelů 400 Vysoká 12 000 12 000 11 750 11 292

Příloha usnesení č. 582/2016



tel/fax: +420 485 243 031 
e-mail: lis@lis.liberec.cz
IČO: 254 501 31                                 DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71  Liberec III  

Informační systém Městské policie IS 
MP Manager Počet uživatelů 80 Střední 17 075 17 075 16 719 16 067

Informační systém pro správu hřbitovů Počet uživatelů 8 Střední 7 992 7 992 7 825 7 520
Dopravní a drážní úřad Počet uživatelů 20 Střední 0 3 321 3 321 3 321
Materiály RM a ZM Počet uživatelů 350 Střední 0 3 500 3 500 3 500
Dashboardy Počet uživatelů 350 Nízká 0 2 360 2 360 2 360
Systémové služby pro Magistrát města 

Liberec a Městskou policii Liberec Metrika Jednotky Priorita Celková cena 
2016 / 1-6

Celková cena 
2016 / 7-12

Celková cena 
2017

Celková cena 
2018 a další

(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)
Archiv dokumentů 1 GB 5120 Střední 4 864 4 864 4 763 4 577 Archiv dokumentů 1 GB 5120 Střední 4 864 4 864 4 763 4 577 
Sklad dokumentů 1 GB 5120 Střední 4 864 4 864 4 763 4 577 
Správa serverů pro MP ks 2 Střední 3 600 3 600 3 525 3 388 
Server hosting pro MP ks 1 Střední 6 500 6 500 6 364 6 116 

Služby pro příspěvkové organizace
(ZOO, DFXŠ) Metrika Jednotky Priorita Celková cena 

2016 / 1-6
Celková cena 
2016 / 7-12

Celková cena 
2017

Celková cena 
2018 a další

(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)
Poskytnutí pracovních stanic (PC 
včetně monitorů + notebooky) a jejich 
správa

Počet PC 57 Nízká 0 28 600 28 600 28 600 

Poskytnutí operačního systému, Poskytnutí operačního systému, 
antivirové ochrany a kancelářského 
balíku pro pracovní stanice

Počet PC 57 Nízká 0 8 300 8 300 8 300 

Poskytnutí výpočetního výkonu 
(serverů) a datového prostoru z centra 
Liberecké IS (případně technologického 
centra SML) včetně zálohování a 
archivace dat podle standardů, které 
platí pro statutární město Liberec

Počet uživatelů 57 Střední 0 5 700 5 700 5 700 

Datové přenosy pro Kamerový systém 
města Liberec Metrika Jednotky Priorita Celková cena 

2016 / 1-6
Celková cena 
2016 / 7-12

Celková cena 
2017

Celková cena 
2018 a další

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

města Liberec Metrika Jednotky Priorita 2016 / 1-6 2016 / 7-12 2017 2018 a další
(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)

Rochlice – NR délka vláken v m 2155 Střední 4 310 4 310 4 220 4 056 

Příloha usnesení č. 582/2016
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ND – NR délka vláken v m 3150 Střední 6 300 6 300 6 169 5 928 
Ještěd – NR délka vláken v m 8340 Střední 16 680 16 680 16 332 15 696 
1. Máje – NR délka vláken v m 2460 Střední 4 920 4 920 4 817 4 630 
Olbrachtova – NR délka vláken v m 2155 Střední 4 310 4 310 4 220 4 056 
NR - KÚLK - URAN - NR délka vláken v m 5205 Střední 10 410 10 410 10 193 9 796 
Radiový přípojný bod 5 GHz ks 1 Střední 6 000 6 000 5 875 5 646 
Celková cena bez DPH za 1 měsíc správy a provozu: 2 118 364 2 176 945 2 132 748 2 051 914 

Celková cena Celková cena Celková cena Celková cena Celková cena 
2016 / 1-6

Celková cena 
2016 / 7-12

Celková cena 
2017

Celková cena 
2018 a dalšíSpráva optických prvků SML

(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)
Činnosti správy svěřených síťových prvků vybudovaných z dotace MS 2009 dle 
investičního záměru
- vedení aktuální dokumentace
- ochrana síťových prvků
- podávání informací správce sítě
- pohotovost při provozu síťových prvků
- odstraňování havárií síťových prvků

41 742 41 742 41 742 41 742

Činnosti správy ostatních svěřených síťových prvkůČinnosti správy ostatních svěřených síťových prvků
- vedení aktuální dokumentace
- ochrana síťových prvků
- podávání informací správce sítě
- pohotovost při provozu síťových prvků
- odstraňování havárií síťových prvků

22 175 29 567 29 567 29 567

Pravidelná fyzická kontrola všech svěřených optických prvků 7 453 9 938 9 938 9 938
Úhrady pronájmů chrániček pro kabely jiným vlastníkům 13 501 13 501 13 501 13 501
Monitoring datových přenosů a zajištění jejich stability pro všechny svěřené síťové 
prvky 32 967 32 967 32 967 32 967

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

prvky
Ekonomická správa všech svěřených optických prvků 8 667 11 556 11 556 11 556
Koordinace rozvoje optických prvků SML - realizace změn v trasách,přeložky,apod. 3 333 3 333 3 333 3 333
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Vedení pasportu fyzické vrstvy optických prvků SML 5 000 9 167 9 167 9 167
Příprava a předávání dat do DTMM a UAP 1 167 1 167 1 167 1 167
Údržba svěřených kabelových komor 8 417 11 223 11 223 11 223
Úhrada podpory AP_CISCO 20 833 20 833 20 833 20 833
Celková cena bez DPH za 1 měsíc správy optických prvků SML: 165 255 184 994 184 994 184 994

Celková cena Celková cena Celková cena Celková cena Celková cena 
2016 / 1-6

Celková cena 
2016 / 7-12

Celková cena 
2017

Celková cena 
2018 a dalšíRekapitulace měsíční odměny poskytovatele za služby dle smlouvy č. 48/2005

(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)
Celková cena bez DPH za 1 měsíc správy a provozu 2 118 364 2 176 945 2 132 748 2 051 914 
Celková cena bez DPH za 1 měsíc správy optických prvků SML 165 255 184 994 184 994 184 994
CELKOVÁ CENA bez DPH za 1 měsíc za poskytované služby: 2 283 619 2 361 939 2 317 742 2 236 908

Poznámka: uvedené ceny neobsahují DPH.

Seznam neprioritních služeb:Seznam neprioritních služeb:

Služba Služba Služba

Vodoprávní úřad Evidence správních řízení – odpadové hospodářství Personalistika, Fandice

Automatizovaný systém právních informací Evidence odpadů Editor vodoprávní evidence

Redakční systém Ovzduší SQL Domovní evidenční systém

Elektronická podatelna Heletax Digitální archiv stavebního archivu

E-learning Myslivecké a rybářské průkazy Nahrávání hovorů Městské policie (10 přístupů)

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

E-learning Myslivecké a rybářské průkazy Nahrávání hovorů Městské policie (10 přístupů)

Evidence myslivosti Volební agenda Evidence dopravních agend
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Definice kvality služeb:

Priorita
Doba reakce

[hodina]

Doba zásahu

[hodina]

Doba 
vyřešení

[hodina]

Dostupnost

[%]
Koeficient

Sankce za nefunkčnost 
služeb

[Kč / %]

Sankce za opakované 
výpadky služeb během 

jednoho dne

[Kč / den]

Sankce za opakované 
výpadky služeb během 

zúčtovací období

[Kč / zúčtovací období]

Nízká 4 24 48 90 0,8 600,- 3.000,- 15.000,-

Střední 2 4 8 94 1,0 1.200,- 6.000,- 30.000,-Střední 2 4 8 94 1,0 1.200,- 6.000,- 30.000,-

Vysoká 1 2 4 97 2,0 2.400,- 12.000,- 60.000,-

Poznámka: uvedené ceny neobsahují DPH.

Legenda jednotlivých položek:
• Priorita – název priority.
• Doba přijetí – čas záznamu požadavku do aplikace pro zadávání požadavků (Centrální HepDesk).
• Doba reakce – počet hodin uběhlých od doby přijetí požadavku do reakce na požadavek Poskytovatelem. Reakcí je informace o přidělené osobě (řešitel) na 

řešení požadavku.řešení požadavku.
• Doba zásahu – počet hodin uběhlých od doby přijetí požadavku do začátku jeho řešení přiděleným řešitelem. Povinností řešitele je informovat zadavatele 

požadavku o průběhu zásahu (řešení požadavku) v pravidelných časových intervalech. Časovým intervalem je stanoven jeden pracovní týden, pokud není mezi 
Poskytovatelem a zadavatelem požadavku dohodnuto jinak. Doba zásahu může být prodloužena na základě vzájemné dohody Poskytovatele a zadavatele 
požadavku. Záznam o prodloužení doby zásahu požadavku je zaznamenán do aplikace pro zadávání požadavků (Centrální HelpDesk) stranou Poskytovatele. 
Pokud není ze strany zadavatele požadavku na tento záznam reagováno, má se za to, že prodloužení doby zásahu požadavku je zadavatelem akceptováno.

• Doba vyřešení – počet hodin uběhlých od přijetí požadavku do jeho vyřešení. Doba vyřešení požadavku může být prodloužena na základě vzájemné dohody 
Poskytovatele a zadavatele požadavku. Záznam o prodloužení doby vyřešení požadavku je zaznamenán do aplikace pro zadávání požadavků (Centrální 
HelpDesk) stranou Poskytovatele. Pokud není ze strany zadavatele požadavku na tento záznam reagováno, má se za to, že prodloužení doby vyřešení požadavku 
je zadavatelem akceptováno.

• Dostupnost 

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

• Dostupnost – v případě, že službou je zajištění datového toku je kvalita posuzována podle dostupnosti, tedy doby z daného zúčtovacího období, kdy je umožněn 
bezchybný tok dat. Dostupnost v hodinách je vyjádřena součtem doby provozu dle odstavce 3) v Příloze č.3. za dané zúčtovací období.  Za nedostupnost je 
považována nefunkčnost služby jako celku.  
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• Koeficient – násobitel výsledné ceny služby s ohledem na požadovanou prioritu služby.
• Hodina – časová jednotka vztažená k definované uživatelské podpoře v Příloze č.3.
• Cena podpory - cena za poskytnutí uživatelské podpory včetně technické podpory poskytované třetí stranou.
• Systémové náklady – cena za poskytnutí systémové podpory (správa infrastruktury počítačové sítě, opravy a modernizace provozovaného HW a SW, 

zálohování dat, …)

V Liberci dne
V Liberci dne 

……………………………………… ……………………………………..
      Tibor Batthyány Ing. Jaroslav Bureš      Tibor Batthyány Ing. Jaroslav Bureš

    primátor            statutární ředitel
      statutární město Liberec               Liberecká IS, a.s.

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.
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Příloha č. 9 smlouvy č. 48/2005 - Vymezení svěřených s íťových prvků:
DEFINICE MAJETKU PRO SMLOUVU O SPRÁVĚ OPTICKÝCH PRVKŮ MĚSTA LIBERCE - TRASY

Majetkové 
inventární 
číslo SML

Datum 
aktivace

Označení IM Typ 
investice

Polohopisne vedeni 
trasy

HDPE 
typ

Barevne 
oznaceni

Mikrotrubic
ky typ

Mikrotrubicky 
barevne 
oznaceni

Opticky_kabel_typ

2078840 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa Hasičský 
záchr. sbor-

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK U 
Šroubku ( křižovatka ulice 
Mrštíkova x U Nisy)  -  

HDPE 
Ø40mm

oranžová I 
černý, 

v části zelená ( 

GABACOM 
10/8

červená x

záchr. sbor-
DPMLJ

Mrštíkova x U Nisy)  -  
budova HZS Šumavská ( 
vedeno ulicemi U Nisy, 
Nitranská, Košická, 
Šumavská)

v části zelená ( 
!!! Pozor, různé 
barvy HDPE a 
v trase se kříží)

GABACOM 
10/8

zelená, 
přecházející na 

hnědou

OK OFS-
4824021004-MIDI 
FX AT-3BE46CT-

072
GABACOM 

10/8
bílá x

2078845 31.12.2009 MOS kabeláž - dotace Trasa je vedena od KK U KOPOFL červená x x x2078845 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa 
Frýdlantská-
Mariánská

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK U 
Nové radnice, ulicí 
Frýdlantská po křižovatku 
s ulicí Tovaryšský vrch.

KOPOFL
EX 110  

červená x x x

x x x
x x x

2078844 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa 
Jablonecká-
Klášterní 
(Zámeček)

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od 
křižovatky ulice 
Jablonecká a Klášterní po 
Liebiegovu vilu.

x x GABACOM 
10/8

oranžová OK OFS-
4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

(Zámeček)
x
x
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2078834 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa DPMLJ-
Kraj. úřad LK

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od  KK U 
Šroubku ( křižovatka ulice 
Mrštíkova x U Nisy)  - KK 
U Nisy ( v parku u KULK).

HDPE 
Ø40mm

oranžová I 
černý

GABACOM 
10/8

červená x

GABACOM 
10/8

hnědá OK OFS-
4824021004-MIDI 
FX AT-3BE46CT-

072
GABACOM 

10/8
bílá x

10/8
2078890 31.12.2009 MOS kabeláž -

trasa Kraj. 
knihovna-Policie 
ČR

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK u 
Krajské vědecké 
knihovny, ulice 
Rumjancevova po 
budovu PČR Pastýřská.

x x GABACOM 
10/8

černá

GABACOM 
10/8

červená

GABACOM 
10/8

hnědá

2078890 31.12.2009 trasa Kraj. vlastní Trasa je vedena od KK u HDPE černá x x x2078890 31.12.2009 trasa Kraj. 
knihovna-Policie 
ČR

vlastní 
investice 

SML

Trasa je vedena od KK u 
Krajské vědecké 
knihovny , ulice 
Rumjancevova po 
budovu PČR Pastýřská

HDPE 
Ø40mm

černá x x x

2078835 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa ZŠ 
Husova-
Klášterní

dotace 
MS2009

Trasa je vedena částečně 
v zemi a částečně 
prochází budovou PIO 
KNL: HDPE jsou v trase 
od ZZS LK po KK 
Husova, kde přechází do 
HDPE  TUL, dále 

HDPE 
Ø40mm

oranžová I 
černý

GABACOM 
10/8

žlutá x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

HDPE  TUL, dále 
prochází pavilonem 
interních oborů a 

Příloha usnesení č. 582/2016



tel/fax: +420 485 243 031 
e-mail: lis@lis.liberec.cz
IČO: 254 501 31                                 DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71  Liberec III  

navazuje na HDPE v 
areálu nemocnice , ulicí 
Klášterní po KK 
křižovatek Klášterní a 
Jablonecká.

GABACOM 
10/8

černá OK OFS-
4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008
GABACOM černí čirá OK OFS-GABACOM 

10/8
černí čirá OK OFS-

4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008
GABACOM 

10/8
modrá x

modrá II 
oranžové

GABACOM 
10/8

černá OK OFS-
4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008
2078888 31.12.2009 MOS kabeláž - dotace Trasa je vedena v HDPE x x x x OK OFS-2078888 31.12.2009 MOS kabeláž -

trasa od bud. 
TU "H" ke Kraj. 
nemoc.

dotace 
MS2009

Trasa je vedena v HDPE 
a mikrotrubičkách TUL, a 
to ulicemi Husova, 
Baarova, Šamánkova, U 
Náspu

x x x x OK OFS-
4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008

2078846 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa nám. 
Soukenné-
Barvířská (HZS)

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK 
křižovatka Soukenné 
náměstí x Barvířská  -
HZS Barvířská

HDPE 
Ø40mm

oranžová II bílý x x x

2078839 31.12.2009 MOS kabeláž - dotace Trasa je vedena od HDPE oranžová I SITEL 10/8 červená OK OFS-

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078839 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa Pačesova-
TipSport Aréna

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od 
budovy TipSport Aréna, 
ulicí Máchova a 

HDPE 
Ø40mm

oranžová I 
černý

SITEL 10/8 červená OK OFS-
4824021003-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-
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Pačesova 072 12/2007
SITEL 10/8 zelená x
SITEL 10/8 žlutá x

2078887 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa od budovy 
TU "H" k "B"

dotace 
MS2009

Trasa je vedena v HDPE 
a mikrotrubičkách TUL, 
ulicemi  U Náspu, 
Šamánkova , 
Masarykova, 
Klostermannova,  
Baarova, Vrbova, 

x x x x OK OFS-
4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008

Baarova, Vrbova, 
Čížkova.

2078843 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa Ještědská-
Měnírna

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od 
křižovatky ulice 
Ještědská  po měnírnu 
DPMLJ a.s. 
Bánskobystrická.

x x GABACOM 
10/8

červená čirá OK OFS-
4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008

GABACOM 
10/8

modrá čirá x

GABACOM 
10/8

žlutá čirá x
10/8

MOS Trasa 
Ještědská-
Měnírna

vlastní 
investice 

SML

Trasa je vedena od 
křižovatky ulice 
Ještědská  po měnírnu 
DPMLJ a.s. 
Bánskobystrická.

HDPE 
Ø40mm

modrá I 
červený

x x x

2078889 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa točka 
tram.-"U sportu" 
Ještědská

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK 
Restaurace SPORT, 
zelení kolem restaurace 
SPORT po KK pod 
hřištěm za restaurací 
SPORT

HDPE 
Ø40mm

oranžová I 
černý

GABACOM 
10/8

červená OFS OPT.MINI 
CABLE 72FO SMK-

D AT33NE46CT-
072 4902641003 
02/2008 SLOVA 

TEL.

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

SPORT TEL.
GABACOM 

10/8
modrá OFS OPT.MINI 

CABLE 72FO SMK-
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D AT33NE46CT-
072 4902641003 
02/2008 SLOVA 

TEL.
GABACOM 

10/8
žlutá x

2078837 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa TSML 
Erbenova-
Bánskobystrická

dotace 
MS2009

Trasa vede od Budovy 
TSML a.s. Erbenova, 
dále   pozemky podél 
studentských kolejí Horní 

HDPE 
Ø40mm

oranžová II bílý GABACOM 
10/8

červená čirá OK OFS-
4865131001-MIDIA 
CT AT 3BE7FXF -

024 01/2008Bánskobystrická studentských kolejí Horní 
Hanychov po měnírnu 
DPMLJ Bánskobystrická

024 01/2008

GABACOM 
10/8

modrá čirá x

GABACOM 
10/8

žlutá čirá x

2078841 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa kruh. obj. 
Doubská-
TipSport Aréna

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK 
kruhový objezd Aréna, 
pod tratí Českých drah do 
budovy TipSport Areny.

HDPE 
Ø40mm

Oranžová I 
černý

SITEL 10/8 červená OK OFS-
4824021004-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072TipSport Aréna budovy TipSport Areny. 072
SITEL 10/8 zelená x
SITEL 10/8 žlutá x

2078849 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa kruh. 
objezd 
Doubská-sil. 
R35

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK ( 
v zeleni) u kruhového 
objezdu Doubská, ulicí 
Doubská po KK Most 
R35.

HDPE 
Ø40mm

Oranžová I 
černý

SITEL 10/8 červená OK OFS-
4948071002-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072 02/2008

SITEL 10/8 zelená x
SITEL 10/8 žlutá x

2078850 31.12.2009 MOS kabeláž - dotace Trasa je vedena od KK ( HDPE Fialová GABACOM červená OK OFS-

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078850 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa kruh. 
objezd 
Doubská-HZS

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK ( 
v zeleni) u  kruhového 
objezdu Doubská po 
budovu HZS Šumavská ( 

HDPE 
Ø40mm

Fialová GABACOM 
10/8

červená OK OFS-
4824021004-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072
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trasa vede ulicemi 
Šumavská, Čechova, 
Doubská).

GABACOM 
10/8

zelená x

GABACOM 
10/8

bílá x

2078838 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa Ovesná-
Pačesova

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od 
křižovatky Pačesova x 
Máchova , dále ulicí  

HDPE 
Ø40mm

Oranžová I 
černý

SITEL 10/8 červená OK OFS-
4824021003-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-Pačesova Máchova , dále ulicí  

Ovesná.
FX AT-3BE46CT-

072 12/2007
SITEL 10/8 zelená x
SITEL 10/8 žlutá x

2078836 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa České 
Mládeže-
Gagarinova

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od 
kruhového objezdu  x 
Kubelíkova po 
Gagarinova.

HDPE 
Ø40mm

Oranžová I 
černý

SITEL 10/8 červená OK OFS-
4824021003-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072 12/2007
SITEL 10/8 zelená x
SITEL 10/8 žlutá x

2078842 31.12.2009 MOS kabeláž - dotace Trasa je vedena od  x x GABACOM červená přechází OFS OPT.MINI 2078842 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa České 
Mládeže-
Ještědská

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od  
kruhového objezdu 
Česká mládež, ulicí 
Dubice, Ještědská, kolem 
retenčních nádrží po KK 
na Beranově cestě a dále 
areálem SA Ještěd do 
jejich technologického 
centra na věži 
rozhodčích.

x x GABACOM 
10/8

červená přechází 
v černou

OFS OPT.MINI 
CABLE 72FO SMK-

D AT33NE46CT-
072 4902641003 
02/2008 SLOVA 

TEL. (v části od OS 
Dolní Hanychov -
KK beraní cesta))

OK OFS-
4824021003-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072 12/2007 (v části 

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

072 12/2007 (v části 
od OS Dolní 

Hanychov - ČM)
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GABACOM 
10/8

modrá přechází v 
zelenou

OFS OPT.MINI 
CABLE 72FO SMK-

D AT33NE46CT-
072 4902641003 
02/2008 SLOVA 

TEL. (v části od OS 
Dolní Hanychov -
KK Beraní cesta))

OK OFS-
4824021003-MIDIA 4824021003-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072 12/2007 (v části 
od OS Dolní 

Hanychov - ČM)
GABACOM 

10/8
žlutá přechází v 

bílou
x

MOS kabeláž -
trasa České 
Mládeže-
Ještědská

vlastní 
investice 

SML

Trasa je vedena od  
kruhového objezdu 
Česká mládež, ulicí 
Dubice po KK točka 
tramvaje Horní Hanychov 

HDPE 
Ø40mm

oranžová  II 
modré

x x x

tramvaje Horní Hanychov 
do KK pod hřištěm za 
restaurací SPORT.

oranžová I modrý
modrá I 
červený

oranžová II bílý
oranžová I 

černý
modrá

2078847 31.12.2009 MOS kabeláž - dotace Trasa je vedena od HDPE oranžová I SITEL 10/8 červená OK OFS-

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078847 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa kruh. obj. 
Č. mládeže-

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od 
kruhového objezdu  
Česká mládež , ulicí 

HDPE 
Ø40mm

oranžová I 
černý

SITEL 10/8 červená OK OFS-
4948071002-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-
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most R35 Česká mládež po 
kabelovou komoru u 
mostu R35.

072 02/2008

SITEL 10/8 zelená x
SITEL 10/8 žlutá x

2078886 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa park. areál 
RASAV-most 
sil.R35

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK 
Most R35, podél 
rychlostní komunikace 
I/35 do KK parkoviště u 
SA Vesec

HDPE 
Ø40mm

oranžová I 
černý

SITEL 10/8 červená OK OFS-
4948071002-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072 02/2008
SA Vesec

SITEL 10/8 zelená x
SITEL 10/8 žlutá x

2078848 31.12.2009 MOS kabeláž -
trasa sil. R35-
sport. areál 
RASAV

dotace 
MS2009

Trasa je vedena od KK 
parkoviště SA Vesec -
areálu SA Vesec.

x x GABACOM 
10/8

červená OK OFS-
4948071002-MIDIA 
FX AT-3BE46CT-

072 02/2008
GABACOM 

10/8
zelená x

GABACOM 
10/8

bílá x
10/8

MOS kabeláž -
trasa sil. R35-
sport. areál 
RASAV

vlastní 
investice 

SML

Trasa je vedena od KK 
parkoviště SA Vesec -
areálu SA Vesec

HDPE 
Ø40mm

černá II bílý x x x

2081439 1.1.2011 MOS kabeláž -
budova KK u 
Bati nám. 
Soukenné

dotace 
MS2009

Příslušenství k optickému 
kabelu v trase URAN -
KK U Bati ( ochrany svárů 
v optické spojce apod.) 

x x x x x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

Trasa KK39a -
KK 2 ( smlouva 
SML/7010/05/00

vlastní 
investice 

SML

Trasa je vedena od KK39 
a ulice Tatranská. Ulicí 
Jánská, Soukenné 

HDPE 
Ø40mm

Fialová x x x
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24, archivační 
číslo 634/2005)

náměstí a Revoluční po 
KK2 u Zeleného stromu

KK Felberova -
MML ( D1 šíslo 
SML/7004/04/01
17, smlouvy 
SML/7004/04/04
6,  archivační 
číslo 1162/2004)

vlastní 
investice 

SML

Trasa je vedena od KK 
Felberova , ulicí 
Palachova, 5.kvetna k 
budově Stará radnice.

x x x x 96f  z OK CORNING 
A-DQ (ZN) 2Y 144f

KULK - S- vlastní Trasa je vedena od x x x x 72f  z OK CORNING KULK - S-
TOWER ( 
smlouva 
SML/7004/04/00
46, archivační 
číslo 304/2004)

vlastní 
investice 

SML

Trasa je vedena od 
budovy Krajského úřadu 
v Liberci , ulicí 
Náchodská, 
Dr.M.Horákové do 
budovy S-TOWER

x x x x 72f  z OK CORNING 
A-DQ (ZN) 2Y 144f

Inventární číslo 
SML

Rok výstavby Název trasy Popis trasy Délka v metrech Typ investice Barva_HDPE Barva_Mikro

EISLH000JAF6 2015 OS3_KK Dvořákova trasa od OS4 Muzeum ( závěs), dále ulicí Vítězná, 
Gorkého po KK Dvořákova

243 nedotační oranžová x
Gorkého po KK Dvořákova

oranžová x

oranžová x

EISLH000JABQ 2015 KK Dvor_KK M1 trasa od KK Dvořákova po KK Mozartova 1 97 nedotační oranžová x

oranžová x

oranžová x

EISLH000JABQ 2015 KKM1_KKM2 trasa od KK Mozartova 1  po KK Mozartova 2 159 nedotační oranžová x

oranžová x

oranžová x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

oranžová x

EISLH000JABQ 2015 KKM2_KKM3 trasa od KK Mozartova 2  po KK Mozartova 3 204 nedotační oranžová x

oranžová x

Příloha usnesení č. 582/2016



tel/fax: +420 485 243 031 
e-mail: lis@lis.liberec.cz
IČO: 254 501 31                                 DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71  Liberec III  

oranžová x

EISLH000JACL 2015 KKM3_KKL1 trasa od KK Mozartova 3 po KK Lesní 1 (U ZŠ Lesní) 100 nedotační oranžová x

oranžová x

oranžová x

EISLH000JADG 2013 KKM1_Zborovska trasa od KK Mozartova - po křižovatku Dvořákova, 
Zborovská

142 nedotační oranžová x

EISLH000JAEB 2015 KK Dvor_Masarykova trasa od KK Dvořákova x Gorkého po křižovatku 
Dvořákova x Masarykova

93 nedotační oranžová x

EISLH000JACL 2015 KKM3_Masarykova trasa od KK Mozartova 3 po stánek v křižovatce 245 nedotační oranžová xEISLH000JACL 2015 KKM3_Masarykova trasa od KK Mozartova 3 po stánek v křižovatce 
Masarykova

245 nedotační oranžová x

EISLH000J8TM 2014 KK V1_KK BR Kabelová komora KKV1 Hedvábná  po KK Plan 
Broumovská

553 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J8UH 2014 KK BR_KK V3 KK Plan Broumovská po KKV3 U Močálu 1011 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J8VC 2014 KKV3_KKV4 KK V3 U Močálu po KK V4 u Čechova 532 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J8W7 2014 KKV4_KKV5 KK V4 u Čechova po KK V5 Doubská 382 nedotační oranžová xEISLH000J8W7 2014 KKV4_KKV5 KK V4 u Čechova po KK V5 Doubská 382 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J8X2 2014 KKV5_KKV6 KK V5 Doubská po KK V6 ZŠ U Školy 340 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J8YX 2014 KKV6_KKV7 KK V6 ZŠ U Školy po KK V7 roh Gymnázia 
Jeronýmova

99 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J8ZS 2014 KKV7_KKV8 KK V7 roh Gymnázia Jeronýmova po KK V8 druhá 
roh Gymnázia Jeronýmova

95 nedotační oranžová x

O/cc x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

EISLH000J90G 2014 KKV8_KKV9 KK V8 druhý roh Gymnázia Jeronýmova po KK V9 
Kubelíkoba x Ještědská

995 nedotační oranžová x
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O/cc x

EISLH000J91B 2014 KKV9_KKV10 KK V9 Kubelíkoba x Ještědská po KK V10 Erbenova 521 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J926 2014 KKV10_TKK KK V10 Erbenova po TKK budova TSML 54 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J931 2014 KKV10_KKV11 KK V10 Erbenova po KK V11 Volgogradská 1026 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J94W 2014 KKV11_KKV12 KK V11 Volgogradská po KK V12 Americká (DFXS) 351 nedotační oranžová xEISLH000J94W 2014 KKV11_KKV12 KK V11 Volgogradská po KK V12 Americká (DFXS) 351 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J95R 2014 KKV12_KKV13 KK V12 Americká (DFXS) po KK V13 Preslova 467 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J96M 2014 KKV13_KKV14 KK V13 Preslova po KK V14 Jáchymovská proti 
čp.260

475 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J97H 2014 KKV14_KKV15 KK V14 Jáchymovská proti čp.260 po KK V15 Vilová 825 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J98C 2014 KKV15_KKV16 KK V15 Vilová po KK V16 Jungmannova proti čp. 335 405 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J997 2014 KKV16_KKV17 KK V16 Jungmannova proti čp. 335 po KK V17 
Vaňurova u čp. 420

463 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9A2 2014 KKV17_KKV18 KK V17 Vaňurova u čp. 420 po KK V18 Matoušova u 
čp. 56

56 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9BX 2014 KKV18_KKV19 KK V18 Matoušova u čp. 56 po KK V19 Matoušova 
naproti čp. 255

64 nedotační O/cc x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

naproti čp. 255
oranžová červená

oranžová zelená
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oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9CS 2014 KKV19_KKV20 KK V19 Matoušova naproti čp. 255 po KK V20 
Slavíčkova u čp. 468

125 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9DN 2014 KKV20_KKV21 KK V20 Slavíčkova u čp. 468 po KK V21 Slavíčkova u 
čp. 836

51 nedotační O/cc x

oranžová červenáoranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9EI 2014 KKV21_KKV22 KK V21 Slavíčkova u čp. 836 po KK V22 Oldřichova u 
Františkovské

86 nedotační O/cc x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

Františkovské
oranžová červená

oranžová zelená

Příloha usnesení č. 582/2016
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oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9FD 2014 KKV22_KKV23 KK V22 Oldřichova u Františkovské po KK V23 
Metelkova naproti čp.504

126 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9G8 2014 KKV23_KKV24 KK V23 Metelkova naproti čp.504 po KK V24 
Truhlářská u čp. 324

342 nedotační O/cc x

oranžová xoranžová x

EISLH000J9H3 2014 KKV24_KKV25 KK V24 Truhlářská u čp. 324 po KK V25 Truhlářská u 
čp. 540 ( SOUD)

102 nedotační O/cc x

oranžová x

EISLH000J9IY 2014 KKV25_KKV26 KK V25 Truhlářská u čp. 540 ( SOUD) po KK V26 U 
Soudu u čp. 340 (školka)

20 nedotační oranžová x

EISLH000JCNO 2014 KKV25_KKV27 KK V25 Truhlářská u čp. 540 ( SOUD) po KK V27 U 
Soudu u čp. 536 (Geokart)

28 nedotační oranžová x

EISLH000J9KO 2014 KKV25_KKV28 KK V25 Truhlářská u čp. 540 ( SOUD) po KK V28 
Truhlářská před čp.322

110 nedotační oranžová x

O/cc x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

O/cc x

EISLH000J9LJ 2014 KKV28_KKV29 KK V28 Truhlářská před čp.322 po KK V29 
Chrastavská naproti čp. 316

73 nedotační oranžová x

Příloha usnesení č. 582/2016
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O/cc x

EISLH000J9ME 2014 KKV29_KKV30 KK V29 Chrastavská naproti čp. 316 po KK V30 
Sokolská naproti čp. 518

382 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9N9 2014 KKV30_KKV31 KK V30 Sokolská naproti čp. 518 po Růžodloská u 
čp. 119

292 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9O4 2014 KKV31_KKV32 KK V31 Růžodloská u čp. 119 po KK V32 Růžodolská 
u čp.169 (ZŠ Komenského)

145 nedotační oranžová x

O/cc xO/cc x

EISLH000J9PZ 2014 KKV32_KKV33 KK V32 Růžodolská u čp.169 (ZŠ Komenského) po 
KK V33 Letná u čp.76

271 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9QU 2014 KKV33_KKV34 KK V33 Letná u čp.76 po KK V34 Letná x Polní u čp. 
563

677 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9RP 2014 KKV34_KKV35  KK V34 Letná x Polní u čp. 563 po KK V35 u ZŠ 
Jabloňová

79 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9SK 2014 KKV35_KKV36 KK V35 u ZŠ Jabloňová po KK V36 Jabloňová x 
Podzimní

184 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

EISLH000J9TF 2014 KKV36_KKV37 KK V36 Jabloňová x Podzimní po KK V37 Jabloňová 
x Půlpánova

95 nedotační O/cc x
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oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9V5 2014 KKV38_MS KK V38 Jabloňová u čp.407  směr k MŠ Jabloňová k 6 nedotační oranžová xEISLH000J9V5 2014 KKV38_MS KK V38 Jabloňová u čp.407  směr k MŠ Jabloňová k 
čp. 446

6 nedotační oranžová x

EISLH000J9W0 2014 KKV38_KKV39 KK V38 Jabloňová u čp.407 po KK V39 Hrdinů u čp. 
415

184 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9XV 2014 KKV39_KKV40 KK V39 Hrdinů u čp. 415 po KK V40 Gen.Svobody x 
Hrdinů

210 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

oranžová modrá

oranžová modrá
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EISLH000J9YQ 2014 KKV40_KKV41  KK V40 Gen.Svobody x Hrdinů po KK V41 Borový 
vrch u čp. 291

247 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000J9ZL 2014 KKV40_NET KK V40 Gen.Svobody po parkoviště u NET-Systemu 35 nedotační O/cc x

EISLH000JA09 2014 KKV41_KKV42 KK V41 Borový vrch u čp. 291 po KK V42 Borový 
vrch u čp. 235

167 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modráoranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000JCAH 2014 KKV42_KKV43 KK V42 Borový vrch u čp. 235 po KK V43 Borový 
vrch naproti čp.232

410 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

oranžová modrá

oranžová modrá
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oranžová modrá

EISLH000JCBC 2014 KKV43_KKV44 KK V43 Borový vrch naproti čp.232 po KK V44 
Borový vrch u čp. 1031

105 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000JCC7 2014 KKV44_KKV45 KK V44 Borový vrch u čp. 1031 po KK TMCZ45  u čp. 
830

98 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modráoranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000JCD2 2014 KKV45_KKV46 KK TMCZ45  u čp. 830 po KK V 46 u Vrchlického 95 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá
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EISLH000JCEX 2014 KKV46_KKV47 KK V 46 u Vrchlického po KK V47 Třešňová u čp.629 65 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modráoranžová modrá

EISLH000JCFS 2014 KKV47_KKV48 KK V47 Třešňová u čp.629 po KK V48 Třešňová  u 
čp.  1130

133 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000JCGN 2014 KKV48_KKV49 KK V48 Třešňová  u čp.  1130 po KK V 49 
Ruprechtucká u č.p. 1114

390 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

oranžová modrá

oranžová modrá
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EISLH000JCHI 2014 KKV49_KKV50 KK V 49 Ruprechtucká u č.p. 1114 po KK V50 
Ruprechtická x Divišova čp. 1102

197 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000JCID 2014 KKV50_KKV51 KK V50 Ruprechtická x Divišova čp. 1102 po KK V51 
Budyšínská u č.p. 200

259 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modráoranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000JCJ8 2014 KKV51_KKV52 KK V51 Budyšínská u č.p. 200 po KK V52 
Šamánkova naproti čp. 500

538 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

oranžová modrá

oranžová modrá
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EISLH000JCK3 2014 KKV52_KKV53 KK V52 Šamánkova naproti čp. 500 po KK V53 
Husova u čp. 725

523 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000JCLY 2014 KKV53_KKLV KK V53 Husova u čp. 725 po KK Liebigova vila 580 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000JCMT 2014 KKLV_konecHDPE_JAB KK Liebigova vila po konec HDPE  jablonecká  u OS 
LB.03

226 nedotační oranžová x

O/cc x

EISLH000J9UA 2014 KKV37_KKV38 KK V37 Jabloňová x Půlpánova po KK V38 Jabloňová 122 nedotační O/cc xEISLH000J9UA 2014 KKV37_KKV38 KK V37 Jabloňová x Půlpánova po KK V38 Jabloňová 
u čp.407

122 nedotační O/cc x

oranžová červená

oranžová zelená

oranžová bílá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

oranžová modrá

EISLH000JAAV 2013 KK_VAN_KKRYB KK Vaňurova x KK 1.máje a Na Rybníčku 293 nedotační oranžová x

EISLH000JAXO 2014 Sukovo od KK Mozartova podél Sukova náměstí po Gorkého 150 nedotační oranžová x

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.
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DEFINICE MAJETKU PRO SMLOUVU O SPRÁVĚ OPTICKÝCH PRVKŮ MĚSTA LIBERCE – OPTICKÉ ROZVADĚČE

Majetkové 
inventární 
číslo SML

Datum akt. Označení IM Lokalizace

Označení OR
(Optické rozvaděče jsou včetně 
příslušenství - panely, ochrany 

svárů, apod.)

Typ_investice Vnitřní vedení 
optického kabelu

Loc: 50°43'57.564"N, 14°59'42.911"E SA Ještěd - Věž 
rozhodčích_OR č.1

dotace MS2009 ne

2081433 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Techn. služeb, Erbenova

Loc: 50°44'54.948"N, 15°1'37.993"E TSML_OR č.1, dotace MS2009 ne

2081434 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
TipSport Arény, Jeron. 
570/22

Loc: 50°45'9.381"N, 15°3'0.278"E TSA_OR č.1 dotace MS2009 ne

Loc: 50°43'33.07"N, 15°3'59.44"E SA Vesec_OR č.2 dotace MS2009 ne
2081435 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 

Kraj. úřadu U Jezu 642/2
Loc: 50°45'47.663"N, 15°3'13.132"E KÚLK - tel.rozhraní_OR č.1 dotace MS2009 ne

2081435 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Kraj. úřadu U Jezu 642/2

Loc: 50°45'47.663"N, 15°3'13.132"E KÚLK - tel.rozhraní_OR č.2 dotace MS2009 ne

2081435 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Kraj. úřadu U Jezu 642/2

Loc: 50°45'47.663"N, 15°3'13.132"E KÚLK - tel.rozhraní_OR č.3 dotace MS2009 ne

2081435 1.1.2011 MOS kabeláž - budova Loc: 50°45'47.663"N, 15°3'13.132"E KÚLK - tel.rozhraní_OR č.4 dotace MS2009 ne2081435 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Kraj. úřadu U Jezu 642/2

Loc: 50°45'47.663"N, 15°3'13.132"E KÚLK - tel.rozhraní_OR č.4 dotace MS2009 ne

2081435 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Kraj. úřadu U Jezu 642/2

Loc: 50°45'47.663"N, 15°3'13.132"E KÚLK - servrovna_OR č.1 dotace MS2009 ne

2081440 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Elitexu Dr. Milady 
Horákové

Loc: 50°45'50.898"N, 15°3'20.939"E S-TOWER_OR č.1 dotace MS2009 ne

2081440 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Elitexu Dr. Milady 
Horákové

Loc: 50°45'50.898"N, 15°3'20.939"E S-TOWER_OR č.2 dotace MS2009 ne

2081440 1.1.2011 MOS kabeláž - budova Loc: 50°45'50.898"N, 15°3'20.939"E S-TOWER_OR č.3 dotace MS2009 ne

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2081440 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Elitexu Dr. Milady 
Horákové

Loc: 50°45'50.898"N, 15°3'20.939"E S-TOWER_OR č.3 dotace MS2009 ne
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2081440 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Elitexu Dr. Milady 
Horákové

Loc: 50°45'50.898"N, 15°3'20.939"E S-TOWER_OR č.4 dotace MS2009 ne

Loc: 50°45'46.054"N, 15°2'51.913"E URAN_OR č.3 dotace MS2009 ne
Loc: 50°46'11.991"N, 15°3'30.425"E MML_OR č.1 dotace MS2009 ne
Loc: 50°46'11.991"N, 15°3'30.425"E MML_OR č.2 dotace MS2009 ne
Loc: 50°46'11.991"N, 15°3'30.425"E MML_OR č.3 dotace MS2009 ne
Loc: 50°46'11.991"N, 15°3'30.425"E MML_OR č.4 dotace MS2009 ne
Loc: 50°46'11.991"N, 15°3'30.425"E MML_OR č.5 dotace MS2009 ne
Loc: 50°46'12.066"N, 15°3'27.998"E Nová radnice_OR č.1 dotace MS2009 neLoc: 50°46'12.066"N, 15°3'27.998"E Nová radnice_OR č.1 dotace MS2009 ne

2081442 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Okres. úřadu nám. Dr. 
Beneše

Loc: 50°46'15.693"N, 15°3'29.821"E Mariánská_OR č.1 dotace MS2009 ne

2081441 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
TU "H", Voroněžská 
1329/13

Loc: 50°46'19.736"N, 15°3'40.931"E TUL "H"_OR č.1 dotace MS2009 ne

2081438 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
TU "A-F" Hálkova 917/6

Loc: 50°46'21.173"N, 15°4'27.267"E TUL "B"_OR č.1 dotace MS2009 ne

2081437 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Záchr. služby Husova 

Loc: 50°46'16.495"N, 15°4'1.611"E ZZSLK_OR č.2 dotace MS2009 ne
Záchr. služby Husova 
976/57

2081436 1.1.2011 MOS kabeláž - budova 
Kraj. nemoc. Husova 
357/10

Loc: 50°46'12.869"N, 15°3'48.549"E KNLK_OR č.1 dotace MS2009 ano

Loc: 50°46'3.412"N, 15°4'5.557"E Liebigova vila_OR č.3 dotace MS2009 ne

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.
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DEFINICE MAJETKU PRO SMLOUVU O SPRÁVĚ OPTICKÝCH PRVKŮ MĚSTA LIBERCE – OPTICKÉ SPOJKY ZEMNÍ

Lokalizace OS_Nazev_Cis Popis_umisteni Typ_investice
Loc: 50°45'09.78"N, 15°03'08.89"E FIST-GC02-BC6-NN OS v KK v trávě ( je zakrytá zelení) cca 50m od KO ARENA dotace MS2009
Loc: 50°44'41.38"N, 15°03'13.82"E FIST-GC02-BC6-NN OS v KK u mostu nad R35 dotace MS2009
Loc: 50°44'38.15"N, 15°02'09.64"E  FIST-GC02-BC6-NN KK u kruhového objezdu na České Mládeži (Směr průmyslová zóna) dotace MS2009
Loc: 50°44'24.78"N, 15°01'11.80"E FIST-GC02-BC6-NN OS KK Ještědská ( je v zeleni) dotace MS2009
Loc: 50°44'16.43"N, 15°00'40.98"E FOSC-400A4-S24-3-NNN OS v KK u  restaurace SPORT v chodníku dotace MS2009Loc: 50°44'16.43"N, 15°00'40.98"E FOSC-400A4-S24-3-NNN OS v KK u  restaurace SPORT v chodníku dotace MS2009

Loc: 50°46'19.736"N, 15°3'40.931"E  FIST-GC02-BD6-NN OS v budově "H" TUL Voroněžská v suterénu ( archiv) dotace MS2009
Loc: 50°46'21.173"N, 15°4'27.267"E  ES160 OS v budově "B" TUL Čížkova ( malý plastový box) dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.
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tel/fax: +420 485 243 031 
e-mail: lis@lis.liberec.cz
IČO: 254 501 31                                 DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71  Liberec III  

DEFINICE MAJETKU PRO SMLOUVU O SPRÁVĚ OPTICKÝCH PRVKŮ MĚSTA LIBERCE – AKTIVNÍ PRVKY

Majetkové inventární 
číslo SML

Označení IM Sériové číslo Inv.číslo 1 Inv.číslo 2 typ_investice

2081815 Cisco Secure ACS 4.X Solution Engine 1113 Ap QCN1209004L MS9 259 dotace MS2009
2081856 Catalyst 4000 Gigabit Ethernet Module, 6-Por JAE11517Z5Q MS9 299 dotace MS2009
2078078 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlmode or MS9 0 dotace MS2009
2078079 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlmode or MS9 0 dotace MS2009
2078080 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlmode or MS9 0 dotace MS20092078080 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlmode or MS9 0 dotace MS2009
2078081 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlmode or MS9 0 dotace MS2009
2078082 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlmode or MS9 0 dotace MS2009
2078083 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlmode or MS9 0 dotace MS2009
2078157 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GM MS9 0 dotace MS2009
2081861 Voice Bundle, PVDM2-32, SP Serv, 64F/256D FHK1209F2Z3 MS9 304 dotace MS2009
2081860 Voice Bundle, PVDM2-32, SP Serv, 64F/256D FHK1209F2Z4 MS9 303 dotace MS2009
2081830 10GBASE-LR XENPAK Module with DOM support ONT120801EQ MS9 274 dotace MS2009
2081859 Ethemet modul 48-port 10/100/1000 SAL1206FYQN MS9 302 dotace MS20092081859 Ethemet modul 48-port 10/100/1000 SAL1206FYQN MS9 302 dotace MS2009
2081831 10GBASE-LR XENPAK Module with DOM support ONT120801AM MS9 275 dotace MS2009
2081811 Catalyst 4500 Supervisor V-10GE, 2x10GE (X2) JAE1205744A MS9 255 dotace MS2009
2081816 Catalyst 4500-Sup II+10GE, 2x10GE (X2) and 4 JAE12045UKH MS9 260 dotace MS2009
2081818 Catalyst 4500 Chassis (7-Slot),fanno p/s, Re FOX1149GF5R MS9 262 dotace MS2009
2081825 10GBASE-LR XENPAK Module with DOM support ONT12060287 MS9 269 dotace MS2009
2081833 Catalyst 4000 Gigabit Ethernet Module, 6-Por JAE11485EU3 MS9 277 dotace MS2009
2081834 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1201X1NR MS9 278 dotace MS2009
2081835 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1118Y0D0 MS9 279 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2081835 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1118Y0D0 MS9 279 dotace MS2009
2081836 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1201X1NM MS9 280 dotace MS2009
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2081837 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1201X1E1 MS9 281 dotace MS2009
2081838 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2N4 MS9 282 dotace MS2009
2081839 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2MH MS9 283 dotace MS2009
2081840 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2MK MS9 284 dotace MS2009
2081841 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2ML MS9 285 dotace MS2009
2081842 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2ME MS9 286 dotace MS2009
2081843 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2MF MS9 287 dotace MS2009
2081844 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2MY MS9 288 dotace MS20092081844 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2MY MS9 288 dotace MS2009
2081845 Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard FDO1202Z2MW MS9 289 dotace MS2009
2081846 Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data an SNI1131AS6T MS9 290 dotace MS2009
2081847 Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data an SNI1131AS74 MS9 291 dotace MS2009
2081848 Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100, 48-ports ( JAE12010156 MS9 292 dotace MS2009
2081849 Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100, 48-ports ( JAE12010HWI MS9 293 dotace MS2009
2081850 Catalyst 4000 24-port 10/100/1000 Module (RJ JAE12024OIM MS9 294 dotace MS2009
2081851 Catalyst 4000 24-port 10/100/1000 Module (RJ JAE12024OJU MS9 295 dotace MS2009
2081853 10GBASE-LR X2 Module N/A MS9 296 dotace MS20092081853 10GBASE-LR X2 Module N/A MS9 296 dotace MS2009
2081854 10GBASE-LR X2 Module N/A MS9 297 dotace MS2009
2081855 Catalyst 4000 Gigabit Ethernet Module, 6-Por JAE11528R1X MS9 298 dotace MS2009
2081857 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult AGC1152F13G MS9 300 dotace MS2009
2081858 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult AGC1152F13P MS9 301 dotace MS2009
2081862 Cisco 11506 Content Service Switch JAB0700Q0JK MS9 305 dotace MS2009
2081863 Cisco 11506 Centent Service Switch JAB0700Q0JF MS9 306 dotace MS2009
2081864 10GBASE-LR X2 Module N/A MS9 307 dotace MS2009
2077978 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVWV MS9 105 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2077978 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVWV MS9 105 dotace MS2009
2077979 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVS4 MS9 109 dotace MS2009
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2077980 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVVJ MS9 108 dotace MS2009
2077981 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVZF MS9 107 dotace MS2009
2077982 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVXZ MS9 106 dotace MS2009
2077983 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWDT MS9 102 dotace MS2009
2077984 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MGL MS9 103 dotace MS2009
2077985 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MEN MS9 104 dotace MS2009
2077986 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW3C MS9 181 dotace MS2009
2077987 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089ME8 MS9 185 dotace MS20092077987 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089ME8 MS9 185 dotace MS2009
2077988 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M4Z MS9 184 dotace MS2009
2077989 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MG1 MS9 183 dotace MS2009
2077990 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M54 MS9 182 dotace MS2009
2077991 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089LXJ MS9 178 dotace MS2009
2077992 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089NFP MS9 179 dotace MS2009
2077993 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MFW MS9 180 dotace MS2009
2077994 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW6D MS9 198 dotace MS2009
2077995 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWBU MS9 194 dotace MS20092077995 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWBU MS9 194 dotace MS2009
2077996 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089LY1 MS9 195 dotace MS2009
2077997 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVYK MS9 196 dotace MS2009
2077998 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M63 MS9 197 dotace MS2009
2077999 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089NMS MS9 201 dotace MS2009
2078000 Telefon CIS CO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWBW MS9 200 dotace MS2009
2078001 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWHB MS9 199 dotace MS2009
2078002 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWEH MS9 146 dotace MS2009
2078003 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MLW MS9 142 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078003 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MLW MS9 142 dotace MS2009
2078004 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWOT MS9 143 dotace MS2009
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2078005 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVUA MS9 144 dotace MS2009
2078006 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089H31 MS9 145 dotace MS2009
2078007 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW4M MS9 149 dotace MS2009
2078008 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWOD MS9 148 dotace MS2009
2078009 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MK1 MS9 147 dotace MS2009
2078010 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW4D MS9 134 dotace MS2009
2078011 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVZN MS9 141 dotace MS2009
2078012 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW4C MS9 140 dotace MS20092078012 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW4C MS9 140 dotace MS2009
2078013 Telefon CISCO IP PHON E - typ 7911G FCH1208AWKW MS9 139 dotace MS2009
2078014 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089P3P MS9 138 dotace MS2009
2078015 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW3P MS9 136 dotace MS2009
2078016 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWDL MS9 137 dotace MS2009
2078017 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW7D MS9 135 dotace MS2009
2078018 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089LXM MS9 162 dotace MS2009
2078019 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW4V MS9 169 dotace MS2009
2078020 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWDM MS9 168 dotace MS20092078020 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWDM MS9 168 dotace MS2009
2078021 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089P35 MS9 167 dotace MS2009
2078022 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW9P MS9 163 dotace MS2009
2078023 Telefon C ISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089LZ5 MS9 165 dotace MS2009
2078024 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089LWY MS9 164 dotace MS2009
2078025 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWDW MS9 166 dotace MS2009
2078026 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW9C MS9 186 dotace MS2009
2078027 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWB7 MS9 190 dotace MS2009
2078028 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M00 MS9 191 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078028 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M00 MS9 191 dotace MS2009
2078029 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M69 MS9 192 dotace MS2009
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2078030 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M1M MS9 193 dotace MS2009
2078031 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW74 MS9 189 dotace MS2009
2078032 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW08 MS9 188 dotace MS2009
2078033 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWD1 MS9 187 dotace MS2009
2078034 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AX1E MS9 126 dotace MS2009
2078035 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AX7T MS9 133 dotace MS2009
2078036 Telefon CISCO IP PH ONE - typ 7911G FCH1208AWMU MS9 132 dotace MS2009
2078037 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWOH MS9 131 dotace MS20092078037 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWOH MS9 131 dotace MS2009
2078038 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MQ4 MS9 130 dotace MS2009
2078039 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWLS MS9 129 dotace MS2009
2078040 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWPQ MS9 128 dotace MS2009
2078041 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MQO MS9 127 dotace MS2009
2078042 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MCX MS9 170 dotace MS2009
2078043 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MLK MS9 174 dotace MS2009
2078044 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWJQ MS9 175 dotace MS2009
2078045 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MPF MS9 176 dotace MS20092078045 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MPF MS9 176 dotace MS2009
2078046 Telefon  CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWTQ MS9 177 dotace MS2009
2078047 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWK1 MS9 173 dotace MS2009
2078048 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089N4H MS9 172 dotace MS2009
2078049 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVQ5 MS9 171 dotace MS2009
2078050 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M29 MS9 113 dotace MS2009
2078051 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12098XRA MS9 116 dotace MS2009
2078052 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AX1H MS9 117 dotace MS2009
2078053 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWSF MS9 115 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078053 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWSF MS9 115 dotace MS2009
2078054 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MKH MS9 114 dotace MS2009
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2078055 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWV2 MS9 110 dotace MS2009
2078056 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12088WKJ MS9 111 dotace MS2009
2078057 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089M2A MS9 112 dotace MS2009
2078058 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12098XD5 MS9 120 dotace MS2009
2078059 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MWO MS9 118 dotace MS2009
2078060 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12088X7W MS9 124 dotace MS2009
2078061 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWPM MS9 123 dotace MS2009
2078062 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVS1 MS9 122 dotace MS20092078062 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVS1 MS9 122 dotace MS2009
2078063 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AVLU MS9 119 dotace MS2009
2078064 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12098XDT MS9 121 dotace MS2009
2078065 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12098XFE MS9 125 dotace MS2009
2078066 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12089MQV MS9 158 dotace MS2009
2078067 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWR4 MS9 157 dotace MS2009
2078068 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWFN MS9 156 dotace MS2009
2078069 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWTU MS9 155 dotace MS2009
2078070 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWJP MS9 154 dotace MS20092078070 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWJP MS9 154 dotace MS2009
2078071 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AX1D MS9 161 dotace MS2009
2078072 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWFL MS9 160 dotace MS2009
2078073 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AXD4 MS9 159 dotace MS2009
2078074 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AY8A MS9 150 dotace MS2009
2078075 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH12098XP9 MS9 151 dotace MS2009
2078076 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AWD6 MS9 152 dotace MS2009
2078077 Telefon CISCO IP PHONE - typ 7911G FCH1208AW3M MS9 153 dotace MS2009
2078084 Catalyst 4500 Chassis (3-Slot), fan, no p/s FOX1201GSJJ MS9 3 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078084 Catalyst 4500 Chassis (3-Slot), fan, no p/s FOX1201GSJJ MS9 3 dotace MS2009
2078085 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FE MS9 57 dotace MS2009
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2078086 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F6 MS9 24 dotace MS2009
2078087 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F5 MS9 72 dotace MS2009
2078088 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F2 MS9 28 dotace MS2009
2078089 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F1 MS9 25 dotace MS2009
2078090 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q2AU MS9 214 dotace MS2009
2078091 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F9 MS9 31 dotace MS2009
2078092 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F0 MS9 34 dotace MS2009
2078093 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F7 MS9 56 dotace MS20092078093 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F7 MS9 56 dotace MS2009
2078094 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FC MS9 30 dotace MS2009
2078095 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0EU MS9 36 dotace MS2009
2078096 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0ET MS9 37 dotace MS2009
2078097 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FA MS9 39 dotace MS2009
2078098 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0ER MS9 35 dotace MS2009
2078099 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0EZ MS9 48 dotace MS2009
2078100 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F3 MS9 84 dotace MS2009
2078101 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F8 MS9 82 dotace MS20092078101 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0F8 MS9 82 dotace MS2009
2078102 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI  C FCZ1210Q0F4 MS9 80 dotace MS2009
2078103 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FD MS9 81 dotace MS2009
2078104 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FB MS9 83 dotace MS2009
2078105 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas  ETSI C FCZ1210Q0FS MS9 88 dotace MS2009
2078106 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FQ MS9 85 dotace MS2009
2078107 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FW MS9 89 dotace MS2009
2078108 802.11ag LWAPP AP Integrated Ant ennas ETSI C FCZ1210Q0FP MS9 87 dotace MS2009
2078109 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FV MS9 86 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078109 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FV MS9 86 dotace MS2009
2078110 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FT MS9 42 dotace MS2009
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2078111 802.11ag LWAPP AP Integrate d Antennas ETSI C FCZ1210Q0FK MS9 66 dotace MS2009
2078112 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FJ MS9 65 dotace MS2009
2078113 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FR MS9 67 dotace MS2009
2078114 802.11ag LWAPP AP Inte grated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FU MS9 41 dotace MS2009
2078115 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G4 MS9 74 dotace MS2009
2078116 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FM MS9 73 dotace MS2009
2078117 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FL MS9 32 dotace MS2009
2078118 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FH MS9 40 dotace MS20092078118 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FH MS9 40 dotace MS2009
2078119 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FF MS9 75 dotace MS2009
2078120 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FZ MS9 55 dotace MS2009
2078121 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G0 MS9 53 dotace MS2009
2078122 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FG MS9 50 dotace MS2009
2078123 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G3 MS9 59 dotace MS2009
2078124 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FN MS9 54 dotace MS2009
2078125 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS11480A7B MS9 0 dotace MS2009
2078126 GE SFP, L C connector LX/LH transceiver FNS11480A0J MS9 0 dotace MS20092078126 GE SFP, L C connector LX/LH transceiver FNS11480A0J MS9 0 dotace MS2009
2078127 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS11480A6G MS9 0 dotace MS2009
2078128 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS11480AJJ MS9 0 dotace MS2009
2078129 GE SFP, LC connector LX/L H transceiver FNS11480A74 MS9 0 dotace MS2009
2078130 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS11480AGA MS9 0 dotace MS2009
2078131 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS11510596 MS9 0 dotace MS2009
2078132 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS11480AH1 MS9 0 dotace MS2009
2078134 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS115105NC MS9 0 dotace MS2009
2078135 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12R MS9 93 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078135 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12R MS9 93 dotace MS2009
2078136 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12D MS9 94 dotace MS2009
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2078137 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12M MS9 90 dotace MS2009
2078138 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12K MS9 92 dotace MS2009
2078139 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12L MS9 91 dotace MS2009
2078140 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12P MS9 79 dotace MS2009
2078141 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12N MS9 100 dotace MS2009
2078142 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas E TSI C FCZ1210Q12S MS9 97 dotace MS2009
2078143 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12Q MS9 98 dotace MS2009
2078144 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12J MS9 99 dotace MS20092078144 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12J MS9 99 dotace MS2009
2078145 802.11ag LWAPP AP Integrated Anten nas ETSI C FCZ1210Q12Z MS9 96 dotace MS2009
2078146 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q12T MS9 95 dotace MS2009
2078147 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FX MS9 95 dotace MS2009
2078148 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G8 MS9 69 dotace MS2009
2078149 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GA MS9 46 dotace MS2009
2078150 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G6 MS9 61 dotace MS2009
2078151 802.11ag LWAPP AP Integr ated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G5 MS9 29 dotace MS2009
2078152 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G2 MS9 68 dotace MS20092078152 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G2 MS9 68 dotace MS2009
2078153 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0FY MS9 60 dotace MS2009
2078154 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G1 MS9 62 dotace MS2009
2078155 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GJ MS9 64 dotace MS2009
2078156 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GB MS9 70 dotace MS2009
2078158 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GG MS9 49 dotace MS2009
2078159 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GL MS9 27 dotace MS2009
2078160 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GH MS9 58 dotace MS2009
2078161 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G7 MS9 38 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2078161 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G7 MS9 38 dotace MS2009
2078162 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GE MS9 45 dotace MS2009
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2078163 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GK MS9 44 dotace MS2009
2078164 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GF MS9 101 dotace MS2009
2078165 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GU MS9 43 dotace MS2009
2078166 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GD MS9 21 dotace MS2009
2078167 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GS MS9 52 dotace MS2009
2078168 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1139Q1B2 MS9 216 dotace MS2009
2078169 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GT MS9 33 dotace MS2009
2078170 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GN MS9 47 dotace MS20092078170 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GN MS9 47 dotace MS2009
2078171 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GP MS9 51 dotace MS2009
2078172 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0H2 MS9 26 dotace MS2009
2078173 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GY MS9 71 dotace MS2009
2078174 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0G9 MS9 22 dotace MS2009
2078175 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1228Q1KV MS9 215 dotace MS2009
2078176 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI C FCZ1210Q0GQ MS9 23 dotace MS2009
2078180 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult AGC1149F1ZQ MS9 0 dotace MS2009
2078181 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult N/A MS9 0 dotace MS20092078181 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult N/A MS9 0 dotace MS2009
2078182 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult N/A MS9 0 dotace MS2009
2078183 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult N/A MS9 0 dotace MS2009
2078184 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult N/A MS9 0 dotace MS2009
2078185 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult N/A MS9 0 dotace MS2009
2078186 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult N/A MS9 0 dotace MS2009
2081812 4400 Series WLAN Controller for up to 12 Lig FOC1205F026 MS9 256 dotace MS2009
2081813 4400 Series WLAN Controller for up to 50 Lig FOC1203F059 MS9 257 dotace MS2009
2081814 Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP Service N/A MS9 258 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.

2081814 Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP Service N/A MS9 258 dotace MS2009
2081817 4400 Series WLAN Controller for up to 50 Lig FOC1203F05R MS9 261 dotace MS2009
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2081819 Cisco Catalyst 6509-E Firewall Security Syst SMG1206N3W4 MS9 263 dotace MS2009
2081820 Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing N/A MS9 264 dotace MS2009
2081821 Cat6500 4-port 10 Gigabit Ethernet Module (r SAL1207G0ZC MS9 265 dotace MS2009
2081822 Catalyst 6000 8-port GE, Enhanced QoS (Reg.G SAL1152BPJ8 MS9 266 dotace MS2009
2081823 10GBASE-LR XENPAK Module with DOM support ONT120601UG MS9 267 dotace MS2009
2081824 10GBASE-LR XENPAK Module with DOM support ONT120601ZJ MS9 268 dotace MS2009
2081826 10GBASE-LR XENPAK Module with DOM support ONT1207008C MS9 270 dotace MS2009
2081827 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod:fabric, e SAL1206FR5J MS9 271 dotace MS20092081827 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod:fabric, e SAL1206FR5J MS9 271 dotace MS2009
2081828 Cat6500 3000W AC Power Supply SNI1150AWDU MS9 272 dotace MS2009
2081829 Cat6500 3000W AC Power Supply SNI1150AWL1 MS9 273 dotace MS2009
2081832 Firewall blade for 6500 and 7600, VFW Licens SAD120606CS MS9 276 dotace MS2009
2078133 GE SFP, LC connector LX/LH transceiver FNS115103SV MS9 0 dotace MS2009
2078177 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult AGC1149F21U MS9 0 dotace MS2009
2078178 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult AGC1149F21T MS9 0 dotace MS2009
2078179 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singl.or mult AGC1149F202 MS9 0 dotace MS2009

Společnost  je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429.
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Důvodová zpráva: 

Stručný obsah: 

Po zpracování studií odtokových poměrů a povodňových rizik v povodí Smědé a Plouč-

nice má LK v úmyslu zadat zpracování obdobné studie pro povodí Lužické Nisy. Většina 

před-pokládaných nákladů bude hrazena z dotačních prostředků a rozpočtu LK, pří-

spěvek je však požadován i od obcí, jejichž území bude studií řešeno.  Z celkových před-

pokládaných nákladů 8,1 mil. Kč činí předpokládaný příspěvek SML 0,208 mil. Kč. 

Aktuálně LK zahrnul SML mezi obce, jejichž území řešeno nebude. Není však zcela vylouče-
no, že bude možné jej opětovně začlenit. 
 
Jedním z cílů LK je analýza povodňových rizik a následná realizace protipovodňových opat-
ření v povodích významných toků na území kraje. Analýza a návrh již proběhly v povodí 
Smědé, kde se aktuálně opatření realizují. Analýza je zpracována i pro povodí Ploučnice. Dále 
je záměr postupovat obdobně v povodí Lužické Nisy a následně Jizery. 
Aktuálně je tedy zvažováno zadání zpracování analýzy – studie odtokových poměrů v povodí 
Lužické Nisy. Výstupy by měly být následující: komplexní rozbor odtokových poměrů 
v povodí, identifikace zdrojů povodňového ohrožení, návrh komplexních opatření, včetně 
vyčíslení nákladů na realizaci těchto opatření. 
 
Předpokládané náklady na zpracování studie jsou 8,1 mil. Kč. 85% pokryjí dotace. Ze zbylých 
15% (1,2 mil.) uhradí ½ LK a ½ je očekávána od obcí, jejichž území studie bude řešit. Na 
jednotlivé obce tak zbývá 608.000,- Kč. Podle klíče vytvořeného KULK (zohledňuje plochu 
povodí, počet ohrožených obyvatel, atd…) byly tyto náklady rozpočítány mezi obce. Podíl 
SML činí 208.148,- Kč. Tyto prostředky by byly z rozpočtu města poskytnuty v roce 2017. 
 
Požadavek LK: optimálně do konce února sdělit ochotu poskytnout požadované prostředky. 
 
Zamýšlená analýza je jedním ze základních podkladů pro rekognoskaci povodňových rizik a 
určení rozsahu a lokalizace opatření, které mohou tato rizika účinně snižovat a přispět 
k ochraně občanů a majetku na území města. 
 
S přihlédnutím k těmto skutečnostem bylo navrženo výše uvedené usnesení. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města. 
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Příloha č. 1 – Darovací smlouva mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a  

                      statutárním městem Liberec. 

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 
č.j. dárce: HSLI-xxxxxx /KŘ-EKO-xxx-2016 

 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. Smluvní strany 

 
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
se sídlem:  Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III 
IČO:  70888744 
zastoupená:  plk. Ing. Luďkem Prudilem, ředitelem HZS Libereckého kraje,  
 vrchním radou 
telefon: +420 950 470 111 
fax:  +420 950 470 125 
kontaktní osoba:  plk. Ing. Mgr. Jiří Pokorný 
e-mail:  jiri.pokorny@hzslk.cz 
telefon:  607983007 
 
na straně jedné jako dárce (dále jen „dárce“) 

 

a 

 

obec:                      Statutární město Liberec 

se sídlem: nám. Dr.E. Beneše 1, 460 01 Liberec 

IČO: 00262978 

zastoupená: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města 
telefon: 485 243 102 
fax:   
kontaktní osoba:  Lubomír Popp, vedoucí oddělení krizového řízení 
e-mail:  popp.lubomir@magistrat.liberec.cz 
telefon:  485 243 152, 720 422 865 
 

na straně druhé jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“) 

 

 

II. 
1) Česká republika je vlastníkem a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje je příslušný hospo-

dařit s tímto majetkem:  
 

8 kusů Tabletu Lenovo A 10-70 LTE, výrobní číslo HA03J8XLYDNY25C12J7P, 
HA03JCVLYDNY25C12J7P, HA03J8NXYDNY25C12J7P, HA03JCXTYDNY25C12J7P, 
HA03JC2XYDNY25C12J7P, HA03Q5C8YDNY25C12J7P, HA03Q9AFYDNY25C12J7P, 
HA03JFE5YDNY25C12J7P,včetně příslušenství (držák na sklo, auto nabíječka, kabel 
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k nabíječce ) a nainstalovaného softwaru RescueNavigator JSDH Basic od společnosti POINT.X, 
spol. s r.o. s licenčním ujednáním, (dále také jen „majetek“). 

 
2) Majetek byl dárcem pořízen z prostředků poskytnutých Libereckým krajem, na základě veřejno-

právní smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kra-
je č. OLP/896/2016.   

 
3) Pořizovací hodnota majetku je 9 654,59,-Kč (celková hodnota majetku je 77 236,72 Kč).  

 

 

III. 
1) Dárce touto smlouvou převádí bezúplatně ze svého vlastnictví do vlastnictví obdarovaného maje-

tek specifikovaný v čl. II. Obdarovaný pak tento majetek do svého vlastnictví přijímá. 

 
2) Obdarovaný se zavazuje, že darovaný majetek bude využívat jako nedílnou součást vybavení 

jednotky SDH, dále se zavazuje, že darovaný majetek uvedený v čl. II nebude po dobu 5 let od 
uzavření této smlouvy využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani jej nebude 
k takovým účelům pronajímat či bezplatně přenechávat k užívání třetí osobě.  

 
3) V případě, že obdarovaný nebude darovaný majetek využívat v souladu s odst. 2) tohoto článku, 

je povinen jej vrátit na základě výzvy dárci zpět.  

 
4) Obdarovaný se dále zavazuje, že ve lhůtě uvedené v odst. 2) tohoto článku majetek nepřevede 

do vlastnictví třetí osoby, a to ani bezplatně. Pro případ porušení tohoto závazku, je obdarovaný 
povinen uhradit ve prospěch státního rozpočtu částku ve výši zjištěné ceny majetku v době pře-
vodu vlastnictví na třetí osobu, popř. ve výši sjednané kupní ceny, pokud by byla vyšší než cena 
zjištěná. Jestliže by však pro dárce znamenalo zjištění sjednané kupní ceny neúměrnou zátěž, 
vychází se ze zjištěné ceny majetku v době převodu vlastnictví na třetí osobu.  

 
 

IV. 
1) Vzhledem k tomu, že převáděný majetek je v záruční době s aktivní servisní podporou pro soft-

ware, přechází touto smlouvou na obdarovaného i některá níže specifikovaná práva vyplývající 
z kupní smlouvy č.j. HSLI-1448-19/KŘ-EKO-P-53-2016 uzavřené dne 24.5.2016 dárcem 
s prodávajícím Janem Heranem, IČO 46792635, se sídlem Teplická 27, 405 02 Děčín, na nákup 
předmětného majetku.  

 
2) Na obdarovaného konkrétně přechází práva z uvedené kupní smlouvy týkající se nároku na ser-

visní podporu pro software a práva z poskytnuté záruky dále specifikovaná. Bezplatná servisní 
podpora softwaru je zajištěna po dobu 24 měsíců od převzetí majetku dárcem od prodávajícího, 
výlučně prostřednictvím autorizované osoby výrobce daného softwaru.  

 
3) Na majetek se vztahuje záruka za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem převzetí 

majetku dárcem od prodávajícího. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným a nedba-
lým zacházením nebo zásahem ze strany obdarovaného. Rovněž tak se nevztahuje na závady 
způsobené vyšší mocí. Obdarovaný je oprávněn uplatnit zjištěné závady hardwaru oznámením 
do servisního místa prodávajícího. Odstraňování závad hardwaru musí být zahájeno do 5 pra-
covních dnů po oznámení a lhůta pro odstranění je do 30 dnů od řádného zahájení. Nebude-li 
odstraňování závad hardwaru zahájeno v souladu s tímto ujednáním, běží 30 denní lhůta ode 
dne oznámení závady hardwaru prodávajícímu. Závady hardwaru budou odstraněny bezúplatně 
dodáním náhradního plnění v množství a sjednané jakosti, případně si způsob vyřízení reklama-
ce lze sjednat v rámci reklamačního řízení. Kontakty na servisní místa pro uplatnění servisní 
podpory softwaru a záruky budou součástí předávacího protokolu k majetku.  

 
4) K přechodu vlastnictví majetku na obdarovaného dochází dnem jeho převzetí obdarovaným.  
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V. 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Není-li ve 

smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občan-
ského zákoníku. 

 
2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dárce obdrží tři a 

obdarovaný jeden. 
 

3) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své 
podpisy. 

4)  Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutár-
ního města Liberec / www.liberec.cz/, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 
smlouvě. 

5) Tato smlouva byla schválena Radou města Liberec dne 14. června 2016 usnesením č. …… 
 

 

Za dárce:  Za obdarovaného: 

 

 

 

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

 

 

 

……………………………….  ……………………………. 

plk. Ing. Luděk Prudil       Tibor Batthyány 

ředitel HZS Libereckého kraje                  primátor statutárního města Liberec 

vrchní rada 

 

 

Rozdělovník: 

Vyhotovení č. 1: obdarovaný 

Vyhotovení č. 2: dárce (sběrný arch)  

Vyhotovení č. 3: dárce (ekonomický úsek) 

Vyhotovení č. 4: dárce (právní a organizační pracoviště) 
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Přílohy 1-5 – Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního   
                        fondu Libereckého kraje programu Podpora jedno 
                        tek požární ochrany obcí Libereckého kraje. 
 

 

 

 
1161Liberec 

S m l o u v a  o  p o s k y t n u t í   

účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

oblast podpory: Požární ochrana 

program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

č. OLP/1161/2016 

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 5. 2016 usnesením č. 243/16/ZK 

 

Smluvní strany: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem    : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený    : Martinem Půtou, hejtmanem 

IČ     : 70891508 

DIČ    : CZ70891508 

Bankovní spojení  : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu    : 19-7964250217/0100 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené  : Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČ   : 00262978 

DIČ   : CZ00262978 
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Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu  : 1089692/0800 

 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s 

názvem: 

 

„Nákup zásahových přileb pro JSDH města Liberec“, 

který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 243/16/ZK ze dne 

31. 5. 2016. 

2. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé výda-

je v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Pořízení zásahových přileb, které 

nahradí stávající zásahové přilby, kterým končí životnost. 

3. Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto zá-

vazných parametrů:  

- zásahová přilba 48ks. 

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závaz-

ného parametru.  

4. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem pro-

jektu na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na 

projekt uvedený v čl. I. odst. 1. 

5. Příjemce je povinen po celou dobu realizace projektu splňovat podmínky vyhlášeného 

programu. Žádosti o změny v projektu, které by nebyly v souladu s těmito podmínkami, 

podléhají schválení Zastupitelstva Libereckého kraje. 

 

 

Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 
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1. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 273 600,00 Kč 

(slovy: Dvěstěsedmdesáttřitisícšestset korun českých). 

2. Celkové způsobilé výdaje projektu, max. podíl poskytovatele i min. podíl příjemce na 

celkových způsobilých výdajích projektu, dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí: 

     Výše finančních  

    prostředků v Kč 

  Podíl na celkových  

 způsobilých výdajích 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 

projektu 
456000 100 % 

Celková výše dotace z rozpočtu Liberec-

kého kraje (max. podíl poskytovatele) 
273 600,00 60,00% 

Vlastní zdroje příjemce 
1)

 

(min. podíl příjemce) 
182 400,00 40,00% 

1) jedná se o jiné finanční prostředky než z rozpočtu kraje
 

 

3. Pokud celkové skutečné způsobilé výdaje projektu při závěrečném vyúčtování projektu 

budou nižší než celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, bude výše dotace upravena dle % podílu stanoveného v čl. II. odst.  2. 

4. V případě, že celkové skutečné způsobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové před-

pokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, hradí toto navýšení 

výdajů  příjemce dotace z vlastních zdrojů. 

5. Pokud je výše účelové finanční dotace na projekt uvedený v článku I. této smlouvy větší 

než 100 000,00 Kč, poskytne poskytovatel příjemci zálohově 90 % z celkové přiznané do-

tace. Finanční prostředky ve výši 246 240,00 Kč budou převedeny do 30 kalendářních 

dnů po uzavření této smlouvy na účet příjemce. Zbývající část finančních prostředků bude 

převedena na účet příjemce do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně 

potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování, ve výši odpo-

vídající smluvním podmínkám, maximálně do výše přiznané dotace snížené o poskytnu-

tou zálohu. 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů pro-

jektu a v souladu s účelem projektu dle čl. I. této smlouvy. 

2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou oddělenou průkaznou účetní evidenci.  

3. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vznik-

nou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy a v termínu dle čl. 

III., odst. 4. této smlouvy a náklady, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací pro-

jektu dle čl. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozději do termínu vyúčtování dotace 

uvedené v čl. III. odst. 7. Za způsobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které 

vzniknou před uzavřením této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 
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1. 1. 2016. Daň z přidané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj 

dle věty první a v případě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. nemůže uplatnit 

v souvislosti s realizací projektu dle č. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol a tabák a výrobky z nich. 

4. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je  

nejpozději  31. 12. 2016. 

5.  Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu a záro-

veň protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu (především 

datum zaplacení poslední faktury nebo obdobného dokladu vztahujícího se k projektu, ne-

bo datum předávacího protokolu vztahujícího se k projektu, např. mezi obcí a jednotkou 

požární ochrany obce). 

6. Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do 

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v čl. III. odst. 7. 

7. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozdě-

ji do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této 
smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na 

příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu 

pro vyúčtování předložen Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré 

poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle 

čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části. 

8. Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je povi-

nen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku, a to nejpozději 

do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí 

do 31. 12. daného roku. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je 

celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post). 

9. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních da-
ňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, para-

gony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. 

do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje) a výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních 

resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých 

bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků poskytovatele.  

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za 

podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

10. Příjemce dotace je povinen dále předložit k závěrečnému vyúčtování tyto přílohy: 

a) originál závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy č. 1 a originál závěrečné zprávy 

o realizaci projektu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

11. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto 

smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení zá-

věrečného vyúčtování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na účet poskytovatele 

číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010402. Finanční prostředky, 

které musí být v souvislosti se snížením výše dotace dle čl. II. odst. 3 vráceny poskytova-

teli, musí příjemce zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

poskytovatele na účet číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010402.  

Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 
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připsána na účet poskytovatele dotace. Pokud je příjemce příspěvkovou organizací obce či 

města, musí peněžní prostředky vrátit na účet poskytovatele prostřednictvím účtu svého 

zřizovatele. 

12. Příjemce je povinen písemně informovat správce programu, Oddělení krizového řízení 

Krajského úřadu Libereckého kraje, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně je-

ho osoby, případně nerealizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by 

mohly mít vliv na splnění účelu a plnění povinností podle této smlouvy a to nejdéle do 30 

dnů od uskutečněné změny. 

13. Příjemce je povinen informovat Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého 

kraje o ostatních změnách, (např. změna celkových způsobilých výdajů, čísla bankovního 

účtu, změna adresy) nejpozději s předložením závěrečného vyúčtování. 

14. Změny  projektu, zejména účelu dotace, termínu realizace projektů a závazných parametrů 

projektu schvaluje na základě písemné žádosti příjemce Zastupitelstvo Libereckého kraje.  

15. Žádost o změnu projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projek-

tu uvedeného v čl. III. odst. 4.  

16. Správce programu, Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje posou-

dí, zda žádosti o změnu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje a vy-

žaduje uzavření dodatku. 

17. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl 

podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, tisková 

zpráva, ústní informace). Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před naby-

tím účinnosti smlouvy. 

18.  Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty, 

a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:  

a) Nesplnění povinnosti dodat závěrečné vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy.  

b) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých 

finančních prostředků dle čl. III, odst. 11.  

c) Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskytnutých finančních pro-

středků dle čl. III, odst. 9 a odst. 10. 

d) Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. 

odst. 8 

e) Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 12. a odst. 13 

f) Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci dle 

čl. III. odst. 2. 

g) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem dle 

čl. III. odst. 17. 

h) Nenaplnění závazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 % hodnoty zá-

vazného parametru. V případě, že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a 

specifikaci více závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění po-

užit jejich vážený průměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů projektu má 

stejnou váhu. 

19. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či  rozdělení na dva či 

více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodle-

ně kontaktovat poskytovatele  za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypo-
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řádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpoz-

ději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že  v důsledku zániku příjemce s likvidací 

není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit 

celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace pří-

jemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se pro-

středky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a bude postu-

pováno dle tohoto zákona. 

20. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. 

21. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči 

plnění v rámci jiné dotace. 

22. Změnu vlastnictví věcných prostředků požární ochrany investičního charakteru, které byly 

pořízeny nebo byly technicky zhodnoceny realizací projektu dle Článku I. této smlouvy je 

možné provést do 5 let od data uvolnění poslední části dotace pouze se souhlasem posky-

tovatele. 

 

 

Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly do-

držení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.  

2. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve 

smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce 

splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskyto-

vatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce do-

tace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly pe-

něžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace 

poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.  

3. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 18, se uloží nižší odvod a to v případě, 

pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjed-

nat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 

22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

3. 1 Za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy ve lhůtě 

uvedené níže v tabulce   

3.2 Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních pro-

středků na účet poskytovatele dle čl. III, odst. 11 této smlouvy ve lhůtě uvedené 

níže v tabulce   

3.3 Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle čl. III. 

odst. 9. a 10. této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve 

lhůtě uvedené níže v tabulce, bude uložen odvod ve výši: 

Lhůta Výše odvodu z poskytnuté dotace 
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Do 30 kalendářních dnů vč. 2 % 

Do 60 kalendářních dnů vč. 4 % 

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro 

provedení opatření k nápravě. 

3.4 Za nepředložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. odst. 8 nejpozději 

do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude ulo-

žen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.5 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 12., odst. 

13, bude uložen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.6 Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. 

odst. 2 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření 

k nápravě, bude uložen odvod 5 % z poskytnuté dotace. 

3.7 Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým kra-

jem dle čl. III. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro prove-

dení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace. 

3.8 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 10 %, nejvýše však o 25 %, bude uložen odvod 10 % 

z poskytnuté dotace.  

3.9 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 25 %, nejvýše však o 50 %, bude uložen odvod 20 % 

z poskytnuté dotace. 

3.10 Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst. 3 a neo-

vlivní tím naplnění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10% z poskytnuté 

dotace 

4. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatře-

ní k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

5.  V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v  čl. III. odst. 18 dotace 

krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. Odst. 3.  

6.  Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostní-

ho převodu na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem 

č. 1010402. 

Příloha usnesení č. 587/2016



11 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění, a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách urče-

ných poskytovatelem.  

2. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

5. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 

písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být pí-

semná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemné-

ho vypořádání práv a závazků. 

6. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písemně 

sdělí poskytovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování, resp. před termínem pro jeho 

doložení v náhradní lhůtě, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy po-

skytovatel obdrží příjemcovo sdělení.   

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva 

plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

9. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha č. 1 Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-

du Libereckého kraje  

- příloha č. 2 Průběžná / závěrečná
 
zpráva o realizaci projektu  

 

 

 

V Liberci dne: ………...................……. V Liberci dne: ………...................……. 

 

Poskytovatel:  

 

 

 

 

Příjemce: 
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................................................................. 

Martin Půta, hejtman 

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

Tibor Batthyány, primátor 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OLP/1161/2016   

 

Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-
du Libereckého kraje  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program Dotačního fondu 

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup zásahových přileb pro JSDH města Liberec 

Název příjemce/IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1161/2016 

Bankovní spojení příjemce: 1089692/0800 

Termín realizace projektu:  

Schválená výše dotace (v Kč): 273 600,00 

Finanční prostředky z rozpočtu 
poskytovatele doposud příjemci 
poskytnuté (v Kč): 

 

Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložená příjemcem na projekt 
(v Kč): 

 

Do rozpočtu poskytovatele bude 
vráceno (v Kč): 

 

Jméno, adresa a telefon osoby 
zodpovědné za vyúčtování pro-
jektu: 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

pořad. č. 

číslo da-

ňového 

příp. 

účetního 

dokladu 

datum 

úhrady 

daného 

výdaje 

účel výdaje částka 
hrazeno 

z dotace 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů 
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CELKEM:    

Plátce DPH uvede částky bez DPH. 

(pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu) 

 

Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových dokladů 

příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo po-

kladní doklad).  

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. 

Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.  

 

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

 

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace................................ 

 

Účetní doklady 

 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 

f) podpisový záznam podle § 33a  odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový zá-

znam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

 

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat 

 

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro 

něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

e) evidenční číslo dokladu, 
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f) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

g) datum vystavení dokladu, 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, 

j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvo-

bozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, 

k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. OLP/1161/2016  

Průběžná / závěrečná* zpráva o realizaci projektu  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program  

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup zásahových přileb pro JSDH města Liberec 

Název příjemce / IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1161/2016 

Forma dotace*) 
účelová investiční  

dotace 
*)

 

účelová neinvestiční do-

tace 
*)

 

Celkové skutečně vynaložené ná-
klady na projekt 

…………………………….Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 
z programu  

……….Kč, tj……………% na celkových skutečných  

                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – zahá-
jení a ukončení: 

zahájení ukončení 

  

Čerpáno k  částka 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z programu 

absolutní výše 

dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 

2016    

     

*)
 nehodící se škrtněte 

 

Popis realizace projektu: 

(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt zrealizován) 
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Zpracoval:  

 

Schválil (statutární zástupce příjemce):  

Datum:  

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok 

odpočtu DPH na vstupu) 

 

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další):
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1162Liberec 

S m l o u v a  o  p o s k y t n u t í   

účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

oblast podpory: Požární ochrana 

program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

č. OLP/1162/2016 

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 5. 2016 usnesením č. 243/16/ZK 

 

Smluvní strany: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem    : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený    : Martinem Půtou, hejtmanem 

IČ     : 70891508 

DIČ    : CZ70891508 

Bankovní spojení  : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu    : 19-7964250217/0100 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené  : Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČ   : 00262978 

DIČ   : CZ00262978 

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu  : 1089692/0800 

 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
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pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

6. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s 

názvem: 

 

„Nákup přenosných radiostanic JSDH města Liberec“, 

který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 243/16/ZK ze dne 

31. 5. 2016. 

7. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé výda-

je v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Nákup přenosných radiostanic pro 

JSDH města Liberec. 

8. Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto zá-

vazných parametrů:  

- přenosná radiostanice 10ks. 

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závaz-

ného parametru.  

9. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem pro-

jektu na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na 

projekt uvedený v čl. I. odst. 1. 

10. Příjemce je povinen po celou dobu realizace projektu splňovat podmínky vyhlášeného 

programu. Žádosti o změny v projektu, které by nebyly v souladu s těmito podmínkami, 

podléhají schválení Zastupitelstva Libereckého kraje. 

 

 

Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 

6. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 33 600,00 Kč 

(slovy: Třicettřitisícšestset korun českých). 

7. Celkové způsobilé výdaje projektu, max. podíl poskytovatele i min. podíl příjemce na 

celkových způsobilých výdajích projektu, dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí: 

     Výše finančních  

    prostředků v Kč 

  Podíl na celkových  

 způsobilých výdajích 
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Celkové předpokládané způsobilé výdaje 

projektu 
56 000,00 100 % 

Celková výše dotace z rozpočtu Liberec-

kého kraje (max. podíl poskytovatele) 
33 600,00 60,00% 

Vlastní zdroje příjemce 
1)

 

(min. podíl příjemce) 
22 400,00 40,00% 

2) jedná se o jiné finanční prostředky než z rozpočtu kraje
 

 

8. Pokud celkové skutečné způsobilé výdaje projektu při závěrečném vyúčtování projektu 

budou nižší než celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, bude výše dotace upravena dle % podílu stanoveného v čl. II. odst.  2. 

9. V případě, že celkové skutečné způsobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové před-

pokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, hradí toto navýšení 

výdajů  příjemce dotace z vlastních zdrojů. 

10. Příjemci bude poskytnuta záloha ve výši 100 % z celkové přiznané dotace v případě, že  

výše účelové finanční dotace na projekt uvedený v článku I. této smlouvy je ve výši do 

100 000,00 Kč včetně.  Finanční prostředky ve výši 33 600,00 Kč budou převedeny do 30 

kalendářních dnů po uzavření této smlouvy na účet příjemce. 

 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

23. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů pro-

jektu a v souladu s účelem projektu dle čl. I. této smlouvy. 

24. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou oddělenou průkaznou účetní evidenci.  

25. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vznik-

nou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy a v termínu dle čl. 

III., odst. 4. této smlouvy a náklady, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací pro-

jektu dle čl. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozději do termínu vyúčtování dotace 

uvedené v čl. III. odst. 7. Za způsobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které 

vzniknou před uzavřením této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 

1. 1. 2016. Daň z přidané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj 

dle věty první a v případě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. nemůže uplatnit 

v souvislosti s realizací projektu dle č. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol a tabák a výrobky z nich. 

26. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je  

nejpozději  31. 12. 2016. 

27.  Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu a záro-

veň protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu (především 

datum zaplacení poslední faktury nebo obdobného dokladu vztahujícího se k projektu, ne-

bo datum předávacího protokolu vztahujícího se k projektu, např. mezi obcí a jednotkou 

požární ochrany obce). 

Příloha usnesení č. 587/2016



5 

 

28. Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do 

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v čl. III. odst. 7. 

29. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozdě-

ji do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této 
smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na 

příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu 

pro vyúčtování předložen Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré 

poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle 

čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části. 

30. Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je povi-

nen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku, a to nejpozději 

do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí 

do 31. 12. daného roku. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je 

celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post). 

31. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních da-
ňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, para-

gony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. 

do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje) a výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních 

resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých 

bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků poskytovatele.  

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za 

podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

32. Příjemce dotace je povinen dále předložit k závěrečnému vyúčtování tyto přílohy: 

b) originál závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy č. 1 a originál závěrečné zprávy 

o realizaci projektu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

33. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto 

smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení zá-

věrečného vyúčtování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na účet poskytovatele 

číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010403. Finanční prostředky, 

které musí být v souvislosti se snížením výše dotace dle čl. II. odst. 3 vráceny poskytova-

teli, musí příjemce zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

poskytovatele na účet číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010403.  

Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 

připsána na účet poskytovatele dotace. Pokud je příjemce příspěvkovou organizací obce či 

města, musí peněžní prostředky vrátit na účet poskytovatele prostřednictvím účtu svého 

zřizovatele. 

34. Příjemce je povinen písemně informovat správce programu, Oddělení krizového řízení 

Krajského úřadu Libereckého kraje, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně je-

ho osoby, případně nerealizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by 

mohly mít vliv na splnění účelu a plnění povinností podle této smlouvy a to nejdéle do 30 

dnů od uskutečněné změny. 

35. Příjemce je povinen informovat Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého 

kraje o ostatních změnách, (např. změna celkových způsobilých výdajů, čísla bankovního 

účtu, změna adresy) nejpozději s předložením závěrečného vyúčtování. 
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36. Změny  projektu, zejména účelu dotace, termínu realizace projektů a závazných parametrů 

projektu schvaluje na základě písemné žádosti příjemce Zastupitelstvo Libereckého kraje.  

37. Žádost o změnu projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projek-

tu uvedeného v čl. III. odst. 4.  

38. Správce programu, Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje posou-

dí, zda žádosti o změnu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje a vy-

žaduje uzavření dodatku. 

39. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl 

podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, tisková 

zpráva, ústní informace). Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před naby-

tím účinnosti smlouvy. 

40.  Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty, 

a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:  

i) Nesplnění povinnosti dodat závěrečné vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy.  

j) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých 

finančních prostředků dle čl. III, odst. 11.  

k) Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskytnutých finančních pro-

středků dle čl. III, odst. 9 a odst. 10. 

l) Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. 

odst. 8 

m) Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 12. a odst. 13 

n) Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci dle 

čl. III. odst. 2. 

o) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem dle 

čl. III. odst. 17. 

p) Nenaplnění závazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 % hodnoty zá-

vazného parametru. V případě, že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a 

specifikaci více závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění po-

užit jejich vážený průměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů projektu má 

stejnou váhu. 

41. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či  rozdělení na dva či 

více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodle-

ně kontaktovat poskytovatele  za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypo-

řádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpoz-

ději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že  v důsledku zániku příjemce s likvidací 

není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit 

celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace pří-

jemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se pro-

středky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a bude postu-

pováno dle tohoto zákona. 

42. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. 
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43. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči 

plnění v rámci jiné dotace. 

44. Změnu vlastnictví věcných prostředků požární ochrany investičního charakteru, které byly 

pořízeny nebo byly technicky zhodnoceny realizací projektu dle Článku I. této smlouvy je 

možné provést do 5 let od data uvolnění poslední části dotace pouze se souhlasem posky-

tovatele. 

 

 

Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

7. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly do-

držení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.  

8. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve 

smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce 

splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskyto-

vatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce do-

tace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly pe-

něžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace 

poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.  

9. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 18, se uloží nižší odvod a to v případě, 

pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjed-

nat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 

22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

3. 1 Za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy ve lhůtě 

uvedené níže v tabulce   

3.2 Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních pro-

středků na účet poskytovatele dle čl. III, odst. 11 této smlouvy ve lhůtě uvedené 

níže v tabulce   

3.3 Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle čl. III. 

odst. 9. a 10. této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve 

lhůtě uvedené níže v tabulce, bude uložen odvod ve výši: 

Lhůta Výše odvodu z poskytnuté dotace 

Do 30 kalendářních dnů vč. 2 % 

Do 60 kalendářních dnů vč. 4 % 

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro 

provedení opatření k nápravě. 

3.4 Za nepředložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. odst. 8 nejpozději 

do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude ulo-

žen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.5 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 12., odst. 

13, bude uložen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 
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3.6 Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. 

odst. 2 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření 

k nápravě, bude uložen odvod 5 % z poskytnuté dotace. 

3.7 Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým kra-

jem dle čl. III. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro prove-

dení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace. 

3.8 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 10 %, nejvýše však o 25 %, bude uložen odvod 10 % 

z poskytnuté dotace.  

3.9 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 25 %, nejvýše však o 50 %, bude uložen odvod 20 % 

z poskytnuté dotace. 

3.10 Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst. 3 a neo-

vlivní tím naplnění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10% z poskytnuté 

dotace 

10. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatře-

ní k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

11.  V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v  čl. III. odst. 18 dotace 

krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. Odst. 3.  

12.  Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostní-

ho převodu na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem 

č. 1010403. 
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

11. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění, a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách urče-

ných poskytovatelem.  

12. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků. 

14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

15. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 

1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být 

písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájem-

ného vypořádání práv a závazků. 

16. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písem-

ně sdělí poskytovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování, resp. před termínem pro 

jeho doložení v náhradní lhůtě, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy 

poskytovatel obdrží příjemcovo sdělení.   

17. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

18. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva 

plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

19. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

20. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha č. 1 Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-

du Libereckého kraje  

- příloha č. 2 Průběžná / závěrečná
 
zpráva o realizaci projektu  

 

 

 

V Liberci dne: ………...................……. V Liberci dne: ………...................……. 

 

Poskytovatel:  

 

 

 

 

Příjemce: 
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................................................................. 

Martin Půta, hejtman 

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

Tibor Batthyány, primátor 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OLP/1162/2016   

 

Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-
du Libereckého kraje  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program Dotačního fondu 

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup přenosných radiostanic JSDH města Liberec 

Název příjemce/IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1162/2016 

Bankovní spojení příjemce: 1089692/0800 

Termín realizace projektu:  

Schválená výše dotace (v Kč): 33 600,00 

Finanční prostředky z rozpočtu 
poskytovatele doposud příjemci 
poskytnuté (v Kč): 

 

Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložená příjemcem na projekt 
(v Kč): 

 

Do rozpočtu poskytovatele bude 
vráceno (v Kč): 

 

Jméno, adresa a telefon osoby 
zodpovědné za vyúčtování pro-
jektu: 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

pořad. č. 

číslo da-

ňového 

příp. 

účetního 

dokladu 

datum 

úhrady 

daného 

výdaje 

účel výdaje částka 
hrazeno 

z dotace 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů 
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CELKEM:    

Plátce DPH uvede částky bez DPH. 

(pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu) 

 

Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových dokladů 

příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo po-

kladní doklad).  

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. 

Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.  

 

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

 

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace................................ 

 

Účetní doklady 

 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 

f) podpisový záznam podle § 33a  odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový zá-

znam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

 

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat 

 

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro 

něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

e) evidenční číslo dokladu, 
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f) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

g) datum vystavení dokladu, 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, 

j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvo-

bozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, 

k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. OLP/1162/2016  

Průběžná / závěrečná* zpráva o realizaci projektu  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program  

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup přenosných radiostanic JSDH města Liberec 

Název příjemce / IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1162/2016 

Forma dotace*) 
účelová investiční  

dotace 
*)

 

účelová neinvestiční do-

tace 
*)

 

Celkové skutečně vynaložené ná-
klady na projekt 

…………………………….Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 
z programu  

……….Kč, tj……………% na celkových skutečných  

                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – zahá-
jení a ukončení: 

zahájení ukončení 

  

Čerpáno k  částka 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z programu 

absolutní výše 

dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 

2016    

     

*)
 nehodící se škrtněte 

 

Popis realizace projektu: 

(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt zrealizován) 
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Zpracoval:  

 

Schválil (statutární zástupce příjemce):  

Datum:  

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok 

odpočtu DPH na vstupu) 

 

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další):
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1163Liberec 

S m l o u v a  o  p o s k y t n u t í   

účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

oblast podpory: Požární ochrana 

program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

č. OLP/1163/2016 

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 5. 2016 usnesením č. 243/16/ZK 

 

Smluvní strany: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem    : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený    : Martinem Půtou, hejtmanem 

IČ     : 70891508 

DIČ    : CZ70891508 

Bankovní spojení  : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu    : 19-7964250217/0100 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené  : Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČ   : 00262978 

DIČ   : CZ00262978 

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu  : 1089692/0800 

 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
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pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

11. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s ná-

zvem: 

 

„Nákup člunu pro JSDH Růžodol I“, 

který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 243/16/ZK ze dne 

31. 5. 2016. 

12. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé výda-

je v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Nákup člunu Ultimate Dinghy 460/5 

pro JSDH Růžodol I. 

13. Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto zá-

vazných parametrů:  

- člun 1ks. 

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závaz-

ného parametru.  

14. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem pro-

jektu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na projekt 

uvedený v čl. I. odst. 1. 

15. Příjemce je povinen po celou dobu realizace projektu splňovat podmínky vyhlášeného 

programu. Žádosti o změny v projektu, které by nebyly v souladu s těmito podmínkami, 

podléhají schválení Zastupitelstva Libereckého kraje. 

 

 

Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 

11. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 43 200,00 Kč 

(slovy: Čtyřicettřitisícdvěstě korun českých). 

12. Celkové způsobilé výdaje projektu, max. podíl poskytovatele i min. podíl příjemce na 

celkových způsobilých výdajích projektu, dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí: 

     Výše finančních  

    prostředků v Kč 

  Podíl na celkových  

 způsobilých výdajích 
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Celkové předpokládané způsobilé výdaje 

projektu 
72 000,00 100 % 

Celková výše dotace z rozpočtu Liberec-

kého kraje (max. podíl poskytovatele) 
43 200,00 60,00% 

Vlastní zdroje příjemce 
1)

 

(min. podíl příjemce) 
28 800,00 40,00% 

3) jedná se o jiné finanční prostředky než z rozpočtu kraje
 

 

13. Pokud celkové skutečné způsobilé výdaje projektu při závěrečném vyúčtování projektu 

budou nižší než celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, bude výše dotace upravena dle % podílu stanoveného v čl. II. odst.  2. 

14. V případě, že celkové skutečné způsobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové před-

pokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, hradí toto navýšení 

výdajů  příjemce dotace z vlastních zdrojů. 

15. Příjemci bude poskytnuta záloha ve výši 100 % z celkové přiznané dotace v případě, že  

výše účelové finanční dotace na projekt uvedený v článku I. této smlouvy je ve výši do 

100 000,00 Kč včetně.  Finanční prostředky ve výši 43 200,00 Kč budou převedeny do 30 

kalendářních dnů po uzavření této smlouvy na účet příjemce. 

 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

45. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů pro-

jektu a v souladu s účelem projektu dle čl. I. této smlouvy. 

46. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou oddělenou průkaznou účetní evidenci.  

47. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vznik-

nou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy a v termínu dle čl. 

III., odst. 4. této smlouvy a náklady, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací pro-

jektu dle čl. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozději do termínu vyúčtování dotace 

uvedené v čl. III. odst. 7. Za způsobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které 

vzniknou před uzavřením této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 

1. 1. 2016. Daň z přidané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj 

dle věty první a v případě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. nemůže uplatnit 

v souvislosti s realizací projektu dle č. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol a tabák a výrobky z nich. 

48. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je  

nejpozději  31. 12. 2016. 

49.  Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu a záro-

veň protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu (především 

datum zaplacení poslední faktury nebo obdobného dokladu vztahujícího se k projektu, ne-

bo datum předávacího protokolu vztahujícího se k projektu, např. mezi obcí a jednotkou 

požární ochrany obce). 
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50. Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do 

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v čl. III. odst. 7. 

51. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozdě-

ji do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této 
smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na 

příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu 

pro vyúčtování předložen Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré 

poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle 

čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části. 

52. Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je povi-

nen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku, a to nejpozději 

do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí 

do 31. 12. daného roku. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je 

celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post). 

53. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních da-
ňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, para-

gony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. 

do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje) a výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních 

resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých 

bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků poskytovatele.  

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za 

podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

54. Příjemce dotace je povinen dále předložit k závěrečnému vyúčtování tyto přílohy: 

c) originál závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy č. 1 a originál závěrečné zprávy 

o realizaci projektu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

55. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto 

smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení zá-

věrečného vyúčtování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na účet poskytovatele 

číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010404. Finanční prostředky, 

které musí být v souvislosti se snížením výše dotace dle čl. II. odst. 3 vráceny poskytova-

teli, musí příjemce zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

poskytovatele na účet číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010404.  

Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 

připsána na účet poskytovatele dotace. Pokud je příjemce příspěvkovou organizací obce či 

města, musí peněžní prostředky vrátit na účet poskytovatele prostřednictvím účtu svého 

zřizovatele. 

56. Příjemce je povinen písemně informovat správce programu, Oddělení krizového řízení 

Krajského úřadu Libereckého kraje, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně je-

ho osoby, případně nerealizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by 

mohly mít vliv na splnění účelu a plnění povinností podle této smlouvy a to nejdéle do 30 

dnů od uskutečněné změny. 

57. Příjemce je povinen informovat Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého 

kraje o ostatních změnách, (např. změna celkových způsobilých výdajů, čísla bankovního 

účtu, změna adresy) nejpozději s předložením závěrečného vyúčtování. 
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58. Změny  projektu, zejména účelu dotace, termínu realizace projektů a závazných parametrů 

projektu schvaluje na základě písemné žádosti příjemce Zastupitelstvo Libereckého kraje.  

59. Žádost o změnu projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projek-

tu uvedeného v čl. III. odst. 4.  

60. Správce programu, Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje posou-

dí, zda žádosti o změnu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje a vy-

žaduje uzavření dodatku. 

61. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl 

podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, tisková 

zpráva, ústní informace). Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před naby-

tím účinnosti smlouvy. 

62.  Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty, 

a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:  

q) Nesplnění povinnosti dodat závěrečné vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy.  

r) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých 

finančních prostředků dle čl. III, odst. 11.  

s) Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskytnutých finančních pro-

středků dle čl. III, odst. 9 a odst. 10. 

t) Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. 

odst. 8 

u) Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 12. a odst. 13 

v) Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci dle 

čl. III. odst. 2. 

w) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem dle 

čl. III. odst. 17. 

x) Nenaplnění závazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 % hodnoty zá-

vazného parametru. V případě, že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a 

specifikaci více závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění po-

užit jejich vážený průměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů projektu má 

stejnou váhu. 

63. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či  rozdělení na dva či 

více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodle-

ně kontaktovat poskytovatele  za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypo-

řádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpoz-

ději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že  v důsledku zániku příjemce s likvidací 

není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit 

celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace pří-

jemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se pro-

středky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a bude postu-

pováno dle tohoto zákona. 

64. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. 
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65. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči 

plnění v rámci jiné dotace. 

66. Změnu vlastnictví věcných prostředků požární ochrany investičního charakteru, které byly 

pořízeny nebo byly technicky zhodnoceny realizací projektu dle Článku I. této smlouvy je 

možné provést do 5 let od data uvolnění poslední části dotace pouze se souhlasem posky-

tovatele. 

 

 

Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

13. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly do-

držení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.  

14. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve 

smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce 

splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskyto-

vatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce do-

tace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly pe-

něžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace 

poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.  

15. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 18, se uloží nižší odvod a to v případě, 

pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjed-

nat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 

22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

3. 1 Za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy ve lhůtě 

uvedené níže v tabulce   

3.2 Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních pro-

středků na účet poskytovatele dle čl. III, odst. 11 této smlouvy ve lhůtě uvedené 

níže v tabulce   

3.3 Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle čl. III. 

odst. 9. a 10. této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve 

lhůtě uvedené níže v tabulce, bude uložen odvod ve výši: 

Lhůta Výše odvodu z poskytnuté dotace 

Do 30 kalendářních dnů vč. 2 % 

Do 60 kalendářních dnů vč. 4 % 

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro 

provedení opatření k nápravě. 

3.4 Za nepředložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. odst. 8 nejpozději 

do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude ulo-

žen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.5 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 12., odst. 

13, bude uložen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 
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3.6 Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. 

odst. 2 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření 

k nápravě, bude uložen odvod 5 % z poskytnuté dotace. 

3.7 Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým kra-

jem dle čl. III. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro prove-

dení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace. 

3.8 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 10 %, nejvýše však o 25 %, bude uložen odvod 10 % 

z poskytnuté dotace.  

3.9 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 25 %, nejvýše však o 50 %, bude uložen odvod 20 % 

z poskytnuté dotace. 

3.10 Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst. 3 a neo-

vlivní tím naplnění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10% z poskytnuté 

dotace 

16. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatře-

ní k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

17.  V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v  čl. III. odst. 18 dotace 

krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. Odst. 3.  

18.  Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostní-

ho převodu na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem 

č. 1010404. 
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

21. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění, a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách urče-

ných poskytovatelem.  

22. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

23. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků. 

24. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

25. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 

1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být 

písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájem-

ného vypořádání práv a závazků. 

26. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písem-

ně sdělí poskytovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování, resp. před termínem pro 

jeho doložení v náhradní lhůtě, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy 

poskytovatel obdrží příjemcovo sdělení.   

27. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

28. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva 

plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

29. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

30. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha č. 1 Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-

du Libereckého kraje  

- příloha č. 2 Průběžná / závěrečná
 
zpráva o realizaci projektu  

 

 

 

V Liberci dne: ………...................……. V Liberci dne: ………...................……. 

 

Poskytovatel:  

 

 

 

 

Příjemce: 
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................................................................. 

Martin Půta, hejtman 

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

Tibor Batthyány, primátor 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OLP/1163/2016   

 

Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-
du Libereckého kraje  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program Dotačního fondu 

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup člunu pro JSDH Růžodol I 

Název příjemce/IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1163/2016 

Bankovní spojení příjemce: 1089692/0800 

Termín realizace projektu:  

Schválená výše dotace (v Kč): 43 200,00 

Finanční prostředky z rozpočtu 
poskytovatele doposud příjemci 
poskytnuté (v Kč): 

 

Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložená příjemcem na projekt 
(v Kč): 

 

Do rozpočtu poskytovatele bude 
vráceno (v Kč): 

 

Jméno, adresa a telefon osoby 
zodpovědné za vyúčtování pro-
jektu: 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

pořad. č. 

číslo da-

ňového 

příp. 

účetního 

dokladu 

datum 

úhrady 

daného 

výdaje 

účel výdaje částka 
hrazeno 

z dotace 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů 
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CELKEM:    

Plátce DPH uvede částky bez DPH. 

(pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu) 

 

Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových dokladů 

příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo po-

kladní doklad).  

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. 

Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.  

 

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

 

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace................................ 

 

Účetní doklady 

 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 

f) podpisový záznam podle § 33a  odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový zá-

znam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

 

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat 

 

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro 

něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

e) evidenční číslo dokladu, 
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f) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

g) datum vystavení dokladu, 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, 

j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvo-

bozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, 

k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. OLP/1163/2016  

Průběžná / závěrečná* zpráva o realizaci projektu  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program  

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup člunu pro JSDH Růžodol I 

Název příjemce / IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1163/2016 

Forma dotace*) 
účelová investiční  

dotace 
*)

 

účelová neinvestiční do-

tace 
*)

 

Celkové skutečně vynaložené ná-
klady na projekt 

…………………………….Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 
z programu  

……….Kč, tj……………% na celkových skutečných  

                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – zahá-
jení a ukončení: 

zahájení ukončení 

  

Čerpáno k  částka 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z programu 

absolutní výše 

dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 

2016    

     

*)
 nehodící se škrtněte 

 

Popis realizace projektu: 

(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt zrealizován) 
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Zpracoval:  

 

Schválil (statutární zástupce příjemce):  

Datum:  

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok 

odpočtu DPH na vstupu) 

 

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další):
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1164Liberec 

S m l o u v a  o  p o s k y t n u t í   

účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

oblast podpory: Požární ochrana 

program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

č. OLP/1164/2016 

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 5. 2016 usnesením č. 243/16/ZK 

 

Smluvní strany: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem    : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený    : Martinem Půtou, hejtmanem 

IČ     : 70891508 

DIČ    : CZ70891508 

Bankovní spojení  : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu    : 19-7964250217/0100 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené  : Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČ   : 00262978 

DIČ   : CZ00262978 

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu  : 1089692/0800 

 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
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pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

16. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s ná-

zvem: 

 

„Nákup přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH města Liberec“, 

který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 243/16/ZK ze dne 

31. 5. 2016. 

17. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé výda-

je v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Nákup přetlakových dýchacích 

přístrojů zn. Dräger pro JSDH města Liberec, součástí setu je nosič, plicní automatika, 

láhev odlehčená ocel a maska FPS 7730 s upínáním kandahár. 

18. Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto zá-

vazných parametrů:  

- přetlakový dýchací přístroj 4ks. 

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závaz-

ného parametru.  

19. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem pro-

jektu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na projekt 

uvedený v čl. I. odst. 1. 

20. Příjemce je povinen po celou dobu realizace projektu splňovat podmínky vyhlášeného 

programu. Žádosti o změny v projektu, které by nebyly v souladu s těmito podmínkami, 

podléhají schválení Zastupitelstva Libereckého kraje. 

 

 

Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 

16. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 106 752,00 Kč 

(slovy: Stošesttisícsedmsetpadesátdva korun českých). 

17. Celkové způsobilé výdaje projektu, max. podíl poskytovatele i min. podíl příjemce na 

celkových způsobilých výdajích projektu, dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí: 

     Výše finančních  

    prostředků v Kč 

  Podíl na celkových  

 způsobilých výdajích 
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Celkové předpokládané způsobilé výdaje 

projektu 
177 920,00 100 % 

Celková výše dotace z rozpočtu Liberec-

kého kraje (max. podíl poskytovatele) 
106 752,00 60,00% 

Vlastní zdroje příjemce 
1)

 

(min. podíl příjemce) 
71 168,00 40,00% 

4) jedná se o jiné finanční prostředky než z rozpočtu kraje
 

 

18. Pokud celkové skutečné způsobilé výdaje projektu při závěrečném vyúčtování projektu 

budou nižší než celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, bude výše dotace upravena dle % podílu stanoveného v čl. II. odst.  2. 

19. V případě, že celkové skutečné způsobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové před-

pokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, hradí toto navýšení 

výdajů  příjemce dotace z vlastních zdrojů. 

20. Pokud je výše účelové finanční dotace na projekt uvedený v článku I. této smlouvy větší 

než 100 000,00 Kč, poskytne poskytovatel příjemci zálohově 90 % z celkové přiznané do-

tace. Finanční prostředky ve výši 96 076,80 Kč budou převedeny do 30 kalendářních dnů 

po uzavření této smlouvy na účet příjemce. Zbývající část finančních prostředků bude 

převedena na účet příjemce do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně 

potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování, ve výši odpo-

vídající smluvním podmínkám, maximálně do výše přiznané dotace snížené o poskytnu-

tou zálohu. 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

67. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů pro-

jektu a v souladu s účelem projektu dle čl. I. této smlouvy. 

68. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou oddělenou průkaznou účetní evidenci.  

69. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vznik-

nou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy a v termínu dle čl. 

III., odst. 4. této smlouvy a náklady, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací pro-

jektu dle čl. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozději do termínu vyúčtování dotace 

uvedené v čl. III. odst. 7. Za způsobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které 

vzniknou před uzavřením této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 

1. 1. 2016. Daň z přidané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj 

dle věty první a v případě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. nemůže uplatnit 

v souvislosti s realizací projektu dle č. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol a tabák a výrobky z nich. 

70. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je  

nejpozději  31. 12. 2016. 

71.  Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu a záro-

veň protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu (především 

datum zaplacení poslední faktury nebo obdobného dokladu vztahujícího se k projektu, ne-
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bo datum předávacího protokolu vztahujícího se k projektu, např. mezi obcí a jednotkou 

požární ochrany obce). 

72. Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do 

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v čl. III. odst. 7. 

73. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozdě-

ji do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této 
smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na 

příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu 

pro vyúčtování předložen Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré 

poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle 

čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části. 

74. Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je povi-

nen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku, a to nejpozději 

do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí 

do 31. 12. daného roku. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je 

celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post). 

75. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních da-
ňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, para-

gony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. 

do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje) a výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních 

resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých 

bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků poskytovatele.  

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za 

podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

76. Příjemce dotace je povinen dále předložit k závěrečnému vyúčtování tyto přílohy: 

d) originál závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy č. 1 a originál závěrečné zprávy 

o realizaci projektu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

77. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto 

smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení zá-

věrečného vyúčtování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na účet poskytovatele 

číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010405. Finanční prostředky, 

které musí být v souvislosti se snížením výše dotace dle čl. II. odst. 3 vráceny poskytova-

teli, musí příjemce zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

poskytovatele na účet číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010405.  

Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 

připsána na účet poskytovatele dotace. Pokud je příjemce příspěvkovou organizací obce či 

města, musí peněžní prostředky vrátit na účet poskytovatele prostřednictvím účtu svého 

zřizovatele. 

78. Příjemce je povinen písemně informovat správce programu, Oddělení krizového řízení 

Krajského úřadu Libereckého kraje, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně je-

ho osoby, případně nerealizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by 

mohly mít vliv na splnění účelu a plnění povinností podle této smlouvy a to nejdéle do 30 

dnů od uskutečněné změny. 
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79. Příjemce je povinen informovat Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého 

kraje o ostatních změnách, (např. změna celkových způsobilých výdajů, čísla bankovního 

účtu, změna adresy) nejpozději s předložením závěrečného vyúčtování. 

80. Změny  projektu, zejména účelu dotace, termínu realizace projektů a závazných parametrů 

projektu schvaluje na základě písemné žádosti příjemce Zastupitelstvo Libereckého kraje.  

81. Žádost o změnu projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projek-

tu uvedeného v čl. III. odst. 4.  

82. Správce programu, Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje posou-

dí, zda žádosti o změnu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje a vy-

žaduje uzavření dodatku. 

83. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl 

podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, tisková 

zpráva, ústní informace). Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před naby-

tím účinnosti smlouvy. 

84.  Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty, 

a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:  

y) Nesplnění povinnosti dodat závěrečné vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy.  

z) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých 

finančních prostředků dle čl. III, odst. 11.  

aa) Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskytnutých finančních 

prostředků dle čl. III, odst. 9 a odst. 10. 

bb) Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. 

III. odst. 8 

cc) Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 12. a 

odst. 13 

dd) Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci 

dle čl. III. odst. 2. 

ee) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým 

krajem dle čl. III. odst. 17. 

ff) Nenaplnění závazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 % hodnoty zá-

vazného parametru. V případě, že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a 

specifikaci více závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění po-

užit jejich vážený průměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů projektu má 

stejnou váhu. 

85. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či  rozdělení na dva či 

více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodle-

ně kontaktovat poskytovatele  za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypo-

řádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpoz-

ději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že  v důsledku zániku příjemce s likvidací 

není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit 

celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace pří-

jemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se pro-

středky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a bude postu-

pováno dle tohoto zákona. 
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86. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. 

87. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči 

plnění v rámci jiné dotace. 

88. Změnu vlastnictví věcných prostředků požární ochrany investičního charakteru, které byly 

pořízeny nebo byly technicky zhodnoceny realizací projektu dle Článku I. této smlouvy je 

možné provést do 5 let od data uvolnění poslední části dotace pouze se souhlasem posky-

tovatele. 

 

 

Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

19. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly do-

držení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.  

20. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve 

smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce 

splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskyto-

vatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce do-

tace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly pe-

něžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace 

poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.  

21. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 18, se uloží nižší odvod a to v případě, 

pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjed-

nat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 

22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

3. 1 Za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy ve lhůtě 

uvedené níže v tabulce   

3.2 Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních pro-

středků na účet poskytovatele dle čl. III, odst. 11 této smlouvy ve lhůtě uvedené 

níže v tabulce   

3.3 Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle čl. III. 

odst. 9. a 10. této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve 

lhůtě uvedené níže v tabulce, bude uložen odvod ve výši: 

Lhůta Výše odvodu z poskytnuté dotace 

Do 30 kalendářních dnů vč. 2 % 

Do 60 kalendářních dnů vč. 4 % 

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro 

provedení opatření k nápravě. 

3.4 Za nepředložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. odst. 8 nejpozději 

do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude ulo-

žen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 
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3.5 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 12., odst. 

13, bude uložen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.6 Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. 

odst. 2 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření 

k nápravě, bude uložen odvod 5 % z poskytnuté dotace. 

3.7 Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým kra-

jem dle čl. III. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro prove-

dení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace. 

3.8 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 10 %, nejvýše však o 25 %, bude uložen odvod 10 % 

z poskytnuté dotace.  

3.9 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 25 %, nejvýše však o 50 %, bude uložen odvod 20 % 

z poskytnuté dotace. 

3.10 Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst. 3 a neo-

vlivní tím naplnění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10% z poskytnuté 

dotace 

22. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatře-

ní k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

23.  V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v  čl. III. odst. 18 dotace 

krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. Odst. 3.  

24.  Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostní-

ho převodu na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem 

č. 1010405. 
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

31. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění, a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách urče-

ných poskytovatelem.  

32. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

33. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků. 

34. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

35. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 

1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být 

písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájem-

ného vypořádání práv a závazků. 

36. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písem-

ně sdělí poskytovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování, resp. před termínem pro 

jeho doložení v náhradní lhůtě, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy 

poskytovatel obdrží příjemcovo sdělení.   

37. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

38. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva 

plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

39. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

40. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha č. 1 Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-

du Libereckého kraje  

- příloha č. 2 Průběžná / závěrečná
 
zpráva o realizaci projektu  

 

 

 

V Liberci dne: ………...................……. V Liberci dne: ………...................……. 

 

Poskytovatel:  

 

 

 

 

Příjemce: 
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................................................................. 

Martin Půta, hejtman 

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

Tibor Batthyány, primátor 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OLP/1164/2016   

 

Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-
du Libereckého kraje  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program Dotačního fondu 

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH 

města Liberec 

Název příjemce/IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1164/2016 

Bankovní spojení příjemce: 1089692/0800 

Termín realizace projektu:  

Schválená výše dotace (v Kč): 106 752,00 

Finanční prostředky z rozpočtu 
poskytovatele doposud příjemci 
poskytnuté (v Kč): 

 

Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložená příjemcem na projekt 
(v Kč): 

 

Do rozpočtu poskytovatele bude 
vráceno (v Kč): 

 

Jméno, adresa a telefon osoby 
zodpovědné za vyúčtování pro-
jektu: 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

pořad. č. 

číslo da-

ňového 

příp. 

účetního 

dokladu 

datum 

úhrady 

daného 

výdaje 

účel výdaje částka 
hrazeno 

z dotace 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů 

       

       

       

CELKEM:    
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Plátce DPH uvede částky bez DPH. 

(pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu) 

 

Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových dokladů 

příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo po-

kladní doklad).  

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. 

Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.  

 

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

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace................................ 

 

Účetní doklady 

 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 

f) podpisový záznam podle § 33a  odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový zá-

znam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

 

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat 

 

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro 

něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

e) evidenční číslo dokladu, 

f) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

g) datum vystavení dokladu, 
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h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, 

j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvo-

bozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, 

k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. OLP/1164/2016  

Průběžná / závěrečná* zpráva o realizaci projektu  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program  

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH 

města Liberec 

Název příjemce / IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1164/2016 

Forma dotace*) 
účelová investiční  

dotace 
*)

 

účelová neinvestiční do-

tace 
*)
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Celkové skutečně vynaložené ná-
klady na projekt 

…………………………….Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 
z programu  

……….Kč, tj……………% na celkových skutečných  

                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – zahá-
jení a ukončení: 

zahájení ukončení 

  

Čerpáno k  částka 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z programu 

absolutní výše 

dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 

2016    

     

*)
 nehodící se škrtněte 

 

Popis realizace projektu: 

(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt zrealizován) 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  

 

Schválil (statutární zástupce příjemce):  

Datum:  

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok 

odpočtu DPH na vstupu) 

 

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další): 
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1165Liberec 

S m l o u v a  o  p o s k y t n u t í   

účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

oblast podpory: Požární ochrana 

program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

č. OLP/1165/2016 

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 5. 2016 usnesením č. 243/16/ZK 

 

Smluvní strany: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem    : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený    : Martinem Půtou, hejtmanem 

IČ     : 70891508 

DIČ    : CZ70891508 

Bankovní spojení  : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu    : 19-7964250217/0100 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené  : Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČ   : 00262978 

DIČ   : CZ00262978 

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu  : 1089692/0800 

 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
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pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

21. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace na 

projekt s názvem: 

 

„Nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlinky“, 

který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 243/16/ZK ze dne 

31. 5. 2016. 

22. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé výda-

je v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Dovybavení nafukovacího stanu ve 

výbavě JSDH Karlinky předurčené pro civilní ochranu k umožnění používat stan 

celoročně bez ohledu ne světelné a klimatické podmínky. 

23. Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto zá-

vazných parametrů:  

- naftový agregát - topení - 1ks, LED osvětlení stanu - 1ks, nafukovací matrace - 8ks. 

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závaz-

ného parametru.  

24. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem pro-

jektu na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na 

projekt uvedený v čl. I. odst. 1, pořízení dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví 

příjemce na projekt uvedený v čl. I. odst. 1. 

25. Příjemce je povinen po celou dobu realizace projektu splňovat podmínky vyhlášeného 

programu. Žádosti o změny v projektu, které by nebyly v souladu s těmito podmínkami, 

podléhají schválení Zastupitelstva Libereckého kraje. 

 

 

Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 

21. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 35 429,00 Kč 

(slovy: Třicetpěttisícčtyřistadvacetdevět korun českých). 

22. Celkové způsobilé výdaje projektu, max. podíl poskytovatele i min. podíl příjemce na 

celkových způsobilých výdajích projektu, dle článku I., odst. 1, v Kč a v % činí: 

     Výše finančních    Podíl na celkových  
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    prostředků v Kč  způsobilých výdajích 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 

projektu 
59 048,00 100 % 

Celková výše dotace z rozpočtu Liberec-

kého kraje (max. podíl poskytovatele) 
35 429,00 60,00% 

Vlastní zdroje příjemce 
1)

 

(min. podíl příjemce) 
23 619,00 40,00% 

5) jedná se o jiné finanční prostředky než z rozpočtu kraje
 

 

23. Pokud celkové skutečné způsobilé výdaje projektu při závěrečném vyúčtování projektu 

budou nižší než celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, bude výše dotace upravena dle % podílu stanoveného v čl. II. odst.  2. 

24. V případě, že celkové skutečné způsobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové před-

pokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, hradí toto navýšení 

výdajů  příjemce dotace z vlastních zdrojů. 

25. Příjemci bude poskytnuta záloha ve výši 100 % z celkové přiznané dotace v případě, že  

výše účelové finanční dotace na projekt uvedený v článku I. této smlouvy je ve výši do 

100 000,00 Kč včetně.  Finanční prostředky ve výši 35 429,00 Kč budou převedeny do 30 

kalendářních dnů po uzavření této smlouvy na účet příjemce. 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

89. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů pro-

jektu a v souladu s účelem projektu dle čl. I. této smlouvy. 

90. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou oddělenou průkaznou účetní evidenci.  

91. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vznik-

nou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy a v termínu dle čl. 

III., odst. 4. této smlouvy a náklady, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací pro-

jektu dle čl. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozději do termínu vyúčtování dotace 

uvedené v čl. III. odst. 7. Za způsobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které 

vzniknou před uzavřením této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 

1. 1. 2016. Daň z přidané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj 

dle věty první a v případě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. nemůže uplatnit 

v souvislosti s realizací projektu dle č. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol a tabák a výrobky z nich. 

92. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je  

nejpozději  31. 12. 2016. 

93.  Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu a záro-

veň protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu (především 

datum zaplacení poslední faktury nebo obdobného dokladu vztahujícího se k projektu, ne-

bo datum předávacího protokolu vztahujícího se k projektu, např. mezi obcí a jednotkou 

požární ochrany obce). 
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94. Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do 

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v čl. III. odst. 7. 

95. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozdě-

ji do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této 
smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na 

příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu 

pro vyúčtování předložen Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré 

poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle 

čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části. 

96. Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je povi-

nen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku, a to nejpozději 

do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí 

do 31. 12. daného roku. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je 

celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post). 

97. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních da-
ňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, para-

gony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. 

do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje) a výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních 

resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých 

bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků poskytovatele.  

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za 

podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

98. Příjemce dotace je povinen dále předložit k závěrečnému vyúčtování tyto přílohy: 

e) originál závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy č. 1 a originál závěrečné zprávy 

o realizaci projektu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

99. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto 

smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení zá-

věrečného vyúčtování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na účet poskytovatele 

číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010406. Finanční prostředky, 

které musí být v souvislosti se snížením výše dotace dle čl. II. odst. 3 vráceny poskytova-

teli, musí příjemce zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

poskytovatele na účet číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 1010406.  

Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 

připsána na účet poskytovatele dotace. Pokud je příjemce příspěvkovou organizací obce či 

města, musí peněžní prostředky vrátit na účet poskytovatele prostřednictvím účtu svého 

zřizovatele. 

100. Příjemce je povinen písemně informovat správce programu, Oddělení krizového řízení 

Krajského úřadu Libereckého kraje, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně je-

ho osoby, případně nerealizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by 

mohly mít vliv na splnění účelu a plnění povinností podle této smlouvy a to nejdéle do 30 

dnů od uskutečněné změny. 

101. Příjemce je povinen informovat Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého 

kraje o ostatních změnách, (např. změna celkových způsobilých výdajů, čísla bankovního 

účtu, změna adresy) nejpozději s předložením závěrečného vyúčtování. 
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102. Změny  projektu, zejména účelu dotace, termínu realizace projektů a závazných parame-

trů projektu schvaluje na základě písemné žádosti příjemce Zastupitelstvo Libereckého 

kraje.  

103. Žádost o změnu projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením realizace pro-

jektu uvedeného v čl. III. odst. 4.  

104. Správce programu, Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje po-

soudí, zda žádosti o změnu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje a 

vyžaduje uzavření dodatku. 

105. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl 

podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, tisková 

zpráva, ústní informace). Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před naby-

tím účinnosti smlouvy. 

106.  Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnu-

ty, a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, 

je:  

gg) Nesplnění povinnosti dodat závěrečné vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této 

smlouvy.  

hh) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných po-

skytnutých finančních prostředků dle čl. III, odst. 11.  

ii) Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskytnutých finančních pro-

středků dle čl. III, odst. 9 a odst. 10. 

jj) Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. 

odst. 8 

kk) Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 12. a 

odst. 13 

ll) Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci dle 

čl. III. odst. 2. 

mm) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým 

krajem dle čl. III. odst. 17. 

nn) Nenaplnění závazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 % hodno-

ty závazného parametru. V případě, že příjemce je povinen projekt realizovat 

v rozsahu a specifikaci více závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich ne-

naplnění použit jejich vážený průměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů pro-

jektu má stejnou váhu. 

107. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či  rozdělení na dva či 

více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodle-

ně kontaktovat poskytovatele  za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypo-

řádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpoz-

ději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že  v důsledku zániku příjemce s likvidací 

není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit 

celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace pří-

jemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se pro-

středky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a bude postu-

pováno dle tohoto zákona. 
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108. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. 

109. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit 

vůči plnění v rámci jiné dotace. 

110. Změnu vlastnictví věcných prostředků požární ochrany investičního charakteru, které 

byly pořízeny nebo byly technicky zhodnoceny realizací projektu dle Článku I. této 

smlouvy je možné provést do 5 let od data uvolnění poslední části dotace pouze se souhla-

sem poskytovatele. 

 

 

Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

25. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly do-

držení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.  

26. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve 

smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce 

splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskyto-

vatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce do-

tace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly pe-

něžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace 

poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.  

27. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 18, se uloží nižší odvod a to v případě, 

pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjed-

nat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 

22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

3. 1 Za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy ve lhůtě 

uvedené níže v tabulce   

3.2 Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních pro-

středků na účet poskytovatele dle čl. III, odst. 11 této smlouvy ve lhůtě uvedené 

níže v tabulce   

3.3 Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle čl. III. 

odst. 9. a 10. této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve 

lhůtě uvedené níže v tabulce, bude uložen odvod ve výši: 

Lhůta Výše odvodu z poskytnuté dotace 

Do 30 kalendářních dnů vč. 2 % 

Do 60 kalendářních dnů vč. 4 % 

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro 

provedení opatření k nápravě. 

3.4 Za nepředložení průběžné zprávy o realizaci projektu dle čl. III. odst. 8 nejpozději 

do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude ulo-

žen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 
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3.5 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 12., odst. 

13, bude uložen odvod 2 % z poskytnuté dotace. 

3.6 Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. 

odst. 2 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření 

k nápravě, bude uložen odvod 5 % z poskytnuté dotace. 

3.7 Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým kra-

jem dle čl. III. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro prove-

dení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace. 

3.8 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 10 %, nejvýše však o 25 %, bude uložen odvod 10 % 

z poskytnuté dotace.  

3.9 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 

smlouvy o více než 25 %, nejvýše však o 50 %, bude uložen odvod 20 % 

z poskytnuté dotace. 

3.10 Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst. 3 a neo-

vlivní tím naplnění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10% z poskytnuté 

dotace 

28. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatře-

ní k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

29.  V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v  čl. III. odst. 18 dotace 

krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. Odst. 3.  

30.  Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostní-

ho převodu na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem 

č. 1010406. 
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

41. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění, a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách urče-

ných poskytovatelem.  

42. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

43. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků. 

44. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

45. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 

1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být 

písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájem-

ného vypořádání práv a závazků. 

46. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písem-

ně sdělí poskytovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování, resp. před termínem pro 

jeho doložení v náhradní lhůtě, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy 

poskytovatel obdrží příjemcovo sdělení.   

47. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

48. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva 

plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

49. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

50. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha č. 1 Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-

du Libereckého kraje  

- příloha č. 2 Průběžná / závěrečná
 
zpráva o realizaci projektu  

 

 

 

 

V Liberci dne: ………...................……. V Liberci dne: ………...................……. 

 

Poskytovatel:  

 

 

 

Příjemce: 
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................................................................. 

Martin Půta, hejtman 

 

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

Tibor Batthyány, primátor 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OLP/1165/2016   

 

Závěrečné vyúčtování / vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fon-
du Libereckého kraje  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program Dotačního fondu 

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH 

Karlinky 

Název příjemce/IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1165/2016 

Bankovní spojení příjemce: 1089692/0800 

Termín realizace projektu:  

Schválená výše dotace (v Kč): 35 429,00 

Finanční prostředky z rozpočtu 
poskytovatele doposud příjemci 
poskytnuté (v Kč): 

 

Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložená příjemcem na projekt 
(v Kč): 

 

Do rozpočtu poskytovatele bude 
vráceno (v Kč): 

 

Jméno, adresa a telefon osoby 
zodpovědné za vyúčtování pro-
jektu: 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

pořad. č. 

číslo da-

ňového 

příp. 

účetního 

dokladu 

datum 

úhrady 

daného 

výdaje 

účel výdaje částka 
hrazeno 

z dotace 

hrazeno 

z jiných 

zdrojů 

       

       

       

CELKEM:    
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Plátce DPH uvede částky bez DPH. 

(pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu) 

Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových dokladů 

příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo po-

kladní doklad).  

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. 

Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.  

 

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

 

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace................................ 

 

Účetní doklady 

 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 

f) podpisový záznam podle § 33a  odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový zá-

znam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

 

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat 

 

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro 

něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

e) evidenční číslo dokladu, 

f) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

g) datum vystavení dokladu, 
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h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, 

j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvo-

bozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, 

k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. OLP/1165/2016  

Průběžná / závěrečná* zpráva o realizaci projektu  

 Oblast podpory 

(název a číslo): 
č. 1 - Požární ochrana 

 Program  

(název a číslo) 

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje 

Název projektu: Nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH 

Karlinky 

Název příjemce / IČ:  Statutární město Liberec / 00262978 

Smlouva číslo:  OLP/1165/2016 

Forma dotace*) 
účelová investiční  

dotace 
*)

 

účelová neinvestiční do-

tace 
*)
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Celkové skutečně vynaložené ná-
klady na projekt 

…………………………….Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 
z programu  

……….Kč, tj……………% na celkových skutečných  

                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – zahá-
jení a ukončení: 

zahájení ukončení 

  

Čerpáno k  částka 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z programu 

absolutní výše 

dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 

2016    

     

*)
 nehodící se škrtněte 

 

Popis realizace projektu: 

(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt zrealizován) 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  

 

Schválil (statutární zástupce příjemce):  

Datum:  

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu 

DPH na vstupu) 

 

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další): 
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 – Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
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Liberec_2174 

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace  

z rozpočtu Libereckého kraje 

č. OLP/2174/2016 

 

Smluvní strany: 

 

Liberecký kraj 

zastoupený:  Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje 

se sídlem:  U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČ:   70891508 

účet číslo: 19-7964 200 287 / 0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Statutární město Liberec 

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem  

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

IČ:   00262978 

účet číslo: 1089692/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

     

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů, ve znění pozdějších předpisů tuto 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 

 

 

I. 
Předmět a účel smlouvy 

26. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na 

projekt 

„Nákup dopravního automobilu pro JSDH Vesec“. 
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27. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity pro účely požární ochrany, vý-

hradně na investiční výdaje v souvislosti s realizací výše uvedeného projektu. 

28. Výdaji nezpůsobilými jsou tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady. 

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných 

parametrů: Dopravní automobil 1ks. 

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného 

parametru.  
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II.  

Výše dotace a její uvolnění 

Celková výše účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 300000,00 Kč (slovy: 

Třistatisíc korun českých) a v této výši bude převedena na shora uvedený účet příjemce do 30 dnů 

od uzavření této smlouvy. 

 

III. 
Podmínky čerpání dotace 

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů dle 

čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. 

2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjem-

ce samostatnou průkaznou evidenci. 

3. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají jen ty uhrazené výdaje, kte-

ré vzniknou příjemci v souvislosti s realizací akce dle č. I této smlouvy a do uplynutí termínu dle čl. 

III, odst. 4, této smlouvy. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je považována za způsobilý vý-

daj v případě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. neuplatňuje v souvislosti s realizací akce dle 

čl. I této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu. 

4. Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je 

nejpozději 31. 12. 2016. Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na 

projektu. 

5. Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 50 kalendářních dnů od uplynutí 

nejzazšího termínu pro dosažení účelu, tj. nejdéle do 19. 2. 2017, a to předložením závěrečného 

vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého 

kraje na formulářích uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.  

6. Závěrečné vyúčtování není požadováno v případě, že akce nebyla realizována a veškeré 

poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle čl. III, 

event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.  

7. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů 

nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní do-

klady) týkající se realizované činnosti dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnuté 
dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů nebo 

zjednodušených daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dota-

ce. Fyzické kopie dokladů můžou nahradit naskenované a řádně označené doklady (např. na CD, 

DVD). Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za pod-

klad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

8. Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povi-

nen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III, odst. 5, této 

smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele, pod variabilním symbolem č. 0180229.  

Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, 

pokud je užil v rozporu s účelem, na který mu byly tyto finanční prostředky poskytnuty, a to 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele. 

Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 

připsána na účet poskytovatele dotace. 
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9. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat odbor kancelář hej-

tmana Krajského úřadu Libereckého kraje, o jakékoliv okolnosti, která má nebo by mohla mít vliv 

na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 

10. Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnu-

ty, a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:  

a) nesplnění povinnosti dodat vyúčtování dle čl. III, odst. 5, této smlouvy,  

b) nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých 

finančních prostředků dle čl. III, odst. 8,  

c) nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskytnutých finančních pro-

středků v termínu vyúčtování. 

d) nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 9, 

e) Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci dle čl. 

III. odst. 2, 

f) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem 

dle čl. III. odst. 11, 

g) Nenaplnění závazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 % hodnoty zá-

vazného parametru. V případě, že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a 

specifikaci více závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění 

použit jejich vážený průměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů projektu má 

stejnou váhu. 

11. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl 

podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, tisková zpráva). Tato 

povinnost se nevztahuje na projekty realizované před nabytím účinnosti smlouvy. 

12. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. 

13. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit 

vůči plnění v rámci jiné dotace. 

 

IV. 

Kontrola hospodaření  

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení úče-

lu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.  

2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude ře-

šeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to v případě pokud příjemce nesplní povinnost 

k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě. 

3. Za nedodržení dalších podmínek uvedených v čl. III. odst. 10, se uloží nižší odvod a to 

v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjed-

nat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 22 odst. 6 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

a) Za opožděné dodání vyúčtování dle čl. III, odst. 5, této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce. 
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b) Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních prostředků na účet 

poskytovatele dle čl. III, odst. 8 této smlouvy ve lhůtě 15 uvedené níže v tabulce. 

c) Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v termínu vyúčtování, 

kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve lhůtě uvedené níže v tabulce, bude uložen 

odvod ve výši: 

Lhůta Výše odvodu z poskytnuté dotace 

do 30 kalendářních dnů včetně 2 % 

do 60 kalendářních dnů včetně 4 % 

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro provedení 

opatření k nápravě. 

d) Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 9, bude uložen odvod 2 

% z poskytnuté dotace. 

e) Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. odst. 2 nejpozději 

do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 5 % 

z poskytnuté dotace. 

f) Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem dle čl. III. 

odst. 11 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude 

uložen odvod 1% z poskytnuté dotace. 

g) Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 smlouvy o více než 

10 %, nejvýše však o 25 %, bude uložen odvod 10 % z poskytnuté dotace.  

h) Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3 smlouvy o více než 

25 %, nejvýše však o 50 %, bude uložen odvod 20 % z poskytnuté dotace. 

ch) Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst. 3 a neovlivní tím napl-

nění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10% z poskytnuté dotace. 

 

4. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opat-

ření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovost-

ního převodu na účet poskytovatele. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši 

finančního plnění, a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 

byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených poskytovatelem. 

2. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

3. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či  rozdělení na dva či 

více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně kontak-

tovat poskytovatele  za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat v návaznosti na 

tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit 
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nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, 

že  v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné provést projekt, na který byla dotace poskyt-

nuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do 

zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, 

stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu  

§ 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona. 

4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslova-

ných dodatků. 

5. Smlouvu lze rovněž z důvodů uvedených v § 167 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád v platném znění, zrušit. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny dů-

vody, které vedly k ukončení Smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlou-

va plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

9. Příjemce prohlašuje, že toto právní jednání bylo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), schváleno příslušným orgánem obce. 

10. Tato smlouva a poskytnutí dotace byly schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje 

usnesením 244/16/ZK dne 31. 5. 2016. 

 

 

 

 

V Liberci dne: …………….......….....……… V Liberci dne: ………………..........…..…… 

 

Za poskytovatele: 

 

Za příjemce: 

 

 

 

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

Martin Půta, hejtman 

 

 

 

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

Tibor Batthyány, primátor 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OLP/ 2174/2016 

 

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ  

FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE  

 

Název projektu/akce Nákup dopravního automobilu pro JSDH Vesec 

Max. termín dosažení účelu  

Termín realizace projektu/akce  

Číslo smlouvy poskytovatele OLP/ 2174/2016 

název příjemce  Statutární město Liberec 

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

IČ 00262978 

Plátce či neplátce DPH 1  

Bankovní spojení příjemce 1089692/0800 

Schválená výše dotace LK (v Kč) 300000 

Nevyčerpaná podpora (v Kč)  

Jméno, telefon a e-mail osoby 
zodpovědné za vyúčtování dotace 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

pořadové 
číslo 

číslo daňové-
ho příp. účet-
ního dokladu 

účel výdaje 

částka v Kč 

(u plátců DPH 

bez DPH) 

datum úhra-
dy daného 

výdaje 

     

     

     

     

CELKEM Kč   

 

Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace. 

Plátce DPH vyplňuje částky bez DPH (pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která si může 
uplatnit nárok odpočtu DPH u daného výdaje na vstupu).  

 

                                                 
1
 v případě, že žadatel je plátce DPH, ale nebude si pro tento projekt/tuto akci uplatňovat DPH na vstupu, vypíše tuto 

skutečnost do této kolonky 
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Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových do-
kladů příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu 
nebo pokladní doklad).  

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokla-
dů. Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.  

Fyzické kopie daňových dokladů může nahradit datový nosič (CD, DVD) s naskenovanými a řádně označe-
nými a čitelnými doklady. 

 

 

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

 

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Účetní doklady 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 

 

 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 
f) podpisový záznam podle § 33a, odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby 

odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

 

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo 

nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdani-
telné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 
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c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo 
nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje 
zdanitelné plnění, 

d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 
e) evidenční číslo dokladu, 
f) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
g) datum vystavení dokladu, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, 
j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od 

povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, 
k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. OLP/ 2174/2016 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

O ÚČELU VYNALOŽENÍ FINANČNÍ PODPORY NA PROJEKT/AKCI 

 

název příjemce Statutární město Liberec 

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

IČ  00262978 

 

název projektu/akce Nákup dopravního automobilu pro JSDH Vesec 

max. termín dosažení 

účelu 

 

termín konání  

projektu/akce 

 

 

náklady na projekt/akci 
celkové částka poskytnutá Libereckým krajem 

 300000 

 

POPIS REALIZACE 
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Přílohy (fotodokumentace, články, publikace, CD, atd.): 

1.  

2.  

3.  

 

 

jméno a příjmení zpracovatele  

kontakt (e-mail, telefonní číslo)  
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