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a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na podporu 
dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu 
Libereckého kraje, 

T: neprodleně 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do rozpočtu odboru správy 
veřejného majetku finanční prostředky ve výši 119 000 Kč na nákup materiálu a výdaje na 
opravy a udržování jako finanční podporu dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti 
Liberec, 

T: při nejbližším rozpočtovém opatření 

3. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, a Bc. Davidu Novotnému, 
vedoucímu odboru správy veřejného majetku, využít přidělené finanční prostředky pro účely 
uvedené ve smlouvě a řádně tyto prostředky vyúčtovat dle smlouvy, 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 596/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2016 

Stručný obsah: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením 
navyšují o 22 530 227 Kč. V příjmech se jedná o dotaci z KÚ pro Dětské centrum Sluníčko ve 
výši 345 800 Kč – státní příspěvek, dotaci z MK pro Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo na 
divadelní činnost ve výši 7 420 000 Kč, dotace z MPSV – Operační program zaměstnanost ve 
výši 1 203 241 Kč pro ZŠ 5. května, neinvestiční dotace z MZ na odborného lesního hospodáře ve 
výši 364 706 Kč, dotace z MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši 8 030 000 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. 4 – 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. 4 – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 1. 9. 2016 jako 
Informaci 

USNESENÍ Č. 597/2016 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2017 
a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021 

Stručný obsah: Časový plán – termíny jednotlivých kroků v rámci přípravy rozpočtu města na 
rok 2017. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2017 a rozpočtového výhledu 
na roky 2018 – 2021 dle přílohy 

a  u k l á d á  

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pro zajištění přípravy a schválení 
rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 
2021 dodržení termínů schváleného harmonogramu, 

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtu statutárního města 
Liberec a řízených organizací na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021 
zastupitelstvu města dne 15. 12. 2016 ke schválení 

USNESENÍ Č. 598/2016 

Uzavření smluv o poradenské činnosti se společnostmi KPMG Česká republika, 
s. r. o. a BDO Advisory, s. r. o. na základě výjimky ze směrnice rady č. 3RM 
o Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec 

Stručný obsah: Na 6. mimořádné schůzi Rady města Liberce konané 21. 6. 2016 bylo v usnesení 
595/2016 (viz příloha č. 10) schváleno oslovení firem s poptávkou po ekonomickém poradenství 
ve věci dalších jednání s Teplárnou Liberec, a. s., Energií Holding, a. s. a MVV Energie CZ, a. s. 
Na základě písemné reakce na poptávku a osobního setkání s vybranými firmami byly k další 
spolupráci vybrány společnosti KPMG Česká republika, s. r. o. a BDO Advisory, s. r. o. Návrhy 
smluv o poradenské činnosti mezi SML a výše zmíněnými společnostmi jsou uvedeny 
v přílohách č. 1 a 2. Vzhledem k časové tísni a předpokládanému objemu poskytnutého 
poradenství je rada města žádána o souhlas s udělením výjimky ze směrnice rady č. 3RM ze dne 
22. 4. 2015 o Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky „Odborné ekonomické poradenství při jednáních mezi statutárním městem 
Liberec a firmami MVV Energie CZ, a. s., Energie Holding, a. s. respektive Teplárnou 
Liberec, a. s.“ 

2. výběr dodavatelů na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenových nabídek, 
a to:  

KPMG Česká republika, s. r. o.  
Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 
IČO 00553115 

BDO Advisory, s. r. o. 
Karolinská 661/4, Praha 8 
IČO 27244784 

3. uzavření smluv o poradenské činnosti „Odborné ekonomické poradenství při jednáních mezi 
statutárním městem Liberec a firmami MVV Energie CZ, a. s., Energie Holding, a. s. 
respektive Teplárnou Liberec, a. s.“ s dodavateli: KPMG Česká republika, s. r. o. s cenou dle 
cenové nabídky v celkové maximální výši 300 000 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 a BDO 
Advisory, s. r. o. s cenou dle cenové nabídky v celkové maximální výši 300 000 Kč bez 
DPH, dle přílohy č. 2 
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a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranné podepsání smlouvy 
o poradenské činnosti „Odborné ekonomické poradenství při jednáních mezi statutárním městem 
Liberec a firmami MVV Energie CZ, a. s., Energie Holding, a. s. respektive Teplárnou Liberec, 
a. s.“ s dodavateli: KPMG Česká republika, s. r. o. a BDO Advisory, s. r. o. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 599/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 1495/1, o výměře 20 m2 za účelem pronájmu zastavěné plochy 
pozemku pod garáží, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 700 Kč 
pro M. P., 

2. pronájem části pozemku p. č. 1569/270, o výměře 300 m2 za účelem: okrasné zahrady, 
v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 3 000 Kč pro L. S. 
a M. S., M. S. a Z. S., V. V. a M. V., 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 600/2016 

Majetkoprávní operace – pacht pozemku 

Stručný obsah: Pan N. si zažádal o pacht pozemku p. č. 941/14, k. ú. Krásná Studánka 
k rozšíření zahrady. Prodej byl zamítnut a SML byl navržen pronájem tohoto pozemku. 
Pachtovné by činilo 660 Kč ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pacht pozemku p. č. 941/14 o výměře 66 m2 za účelem zahrádky, v k. ú. Krásná Studánka, obec 
Liberec na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 660 Kč pro L. N. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 601/2016 

Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemků 

Stručný obsah: KORDULA, s. r. o. je ekologická zemědělská firma a žádá o zemědělský pacht 
z důvodu sekání travního porostu min. 2x ročně. Pachtovné by činilo 292 Kč ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

propachtování pozemků p. č. 207 o výměře 0,0560 ha, p. č. 208/3 o výměře 0,2146 ha a pozemku 
p. č. 211/3 o výměře 0,3123 ha za účelem zemědělského pachtu – sekání trávy, vše v k. ú. Horní 
Suchá u Liberce, obec Liberec na dobu neurčitou za roční pachtovné 292 Kč a každoroční zvýšení 
pachtovného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace pro společnost KORDULA, 
s. r. o., IČ: 25033832, se sídlem Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 602/2016 

Majetkoprávní operace – výpůjčky pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výpůjčku částí pozemků p. č. 1258/1 o výměře 133 m2 a p. č. 1258/33 o výměře 20 m2, vše 
v k. ú. Liberec, obec Liberec za účelem zřízení okrasné zeleně s ohradníkovým plotem, na 
dobu neurčitou pro Společenství vlastníků pro dům 594 Na Perštýně Liberec, IČ: 28663071, 
se sídlem Na Perštýně 594/23, 460 01 Liberec 4, 

2. výpůjčku části pozemku p. č. 100/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Staré Pavlovice, obec Liberec za 
účelem údržby zeleně před domem, na dobu neurčitou pro pana D. D., 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 603/2016 

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

Stručný obsah: Pan H. měl se statutárním městem Liberec uzavřenu nájemní smlouvu na část 
pozemku p. č. 1283/1, k. ú. Rochlice u Liberce. Nájemce zemřel a nájemní smlouva dle NOZ 
nejde přepsat na jeho manželku, která si požádala o pronájem společně s vnučkou. Část tohoto 
pozemku se využívá k pěstování ovoce a zeleniny (pacht), na další části pozemku je postavený 
malý zahradní domeček (nájem) a zbytek pozemku je udržován (výpůjčka). Navrhujeme uzavřít 
s paní H. a slečnou M. smlouvu nájemní, pachtovní a o výpůjčce, kde pachtovné bude ve výši 
1 600 Kč a nájemné ve výši 1 050 Kč, což je celkem 2 650 Kč ročně. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zánik nájemní smlouvy reg. č. 2501/99/0167 ze dne 1. 1. 1999 uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a panem V. H. 

s c h v a l u j e  

pacht části pozemku p. č. 1283/1 o výměře 160 m2 (zahrádka) za roční pachtovné ve výši 
1 600 Kč, pronájem části pozemku p. č. 1283/1 o výměře 30 m² (pozemek pod stavbou) za 
nájemné ve výši 1 050 Kč ročně a výpůjčku části pozemku p. č. 1283/1 o výměře 160 m² (sekání 
trávy a údržba pozemku), vše v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou pro M. H. a A. M. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 604/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru 

Stručný obsah: Nezisková organizace Taneční klub Čermák, z. s. žádá o pronájem nebytového 
prostoru o výměře 292,5 m2 v objektu ul. Na Žižkově 1201, Liberec 6 – Rochlice, za účelem 
provozování tanečního klubu (výuka standardních a latinsko-amerických tanců pro děti, 
mládež, dospělé i seniory, pořádání předtanečních kurzů pro žáky 8. a 9. tříd apod.) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru o výměře 292,5 m2 v 1. nadzemním podlaží, vymezeném dle 
přílohy č. 1, v budově Na Žižkově 1201, Liberec 6, na dobu neurčitou pro Taneční klub Čermák, 
z. s., IČ: 66109876, se sídlem Pražská 152/36, 460 01, Liberec 2, za účelem provozování 
tanečního klubu, roční nájemné činí 72 000 Kč. Nájemce umožní tento prostor i nadále používat 
jako volební místnost. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 605/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku p. č. 670/1, k. ú. Dolní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. 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; 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku p. č. 438, k. ú. Františkov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, kanalizační a elektro přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 1673, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1666/2, k. ú. Starý Harcov, kterým jsou v současné době: N. J. a N. B. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 13 680 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku p. č. 68, k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní kabelové vedení NN + pilíř SS100), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku p. č. 1289, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 14 740 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; 
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6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 1838/7, 5948/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 12 800 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemku p. č. 660, k. ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 6 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 5898/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 3623/3 k. ú. Liberec, kterým je v současné době Development DBD, s. r. o., 
Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 11000, IČ: 28470133. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 30 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 133/1, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 131, k. ú. 
Karlinky, kterým jsou v současné době J. J. a J. J. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti 
činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek; 

10. 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. 392, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 163/4, k. ú. 
Karlinky, kterým je v současné době P. L. 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; 

11. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 486/2, k. ú. Staré Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 487, 488, 
k. ú. Staré Pavlovice, kterým jsou v současné době H. M. a K. P. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
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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; 

12. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky a výústního objektu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 758, 759, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 643, 644/1, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době J. J. 
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; 

13. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení STL plynovodní a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 1000, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 617/9, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době M. M. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 2 450 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; 

14. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 485/2, k. ú. Rochlice u Liberce a na p. p. č. 801, 
k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 791/27, k. ú. Doubí u Liberce, 
kterým jsou v současné době Š. P. a Š. D. 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; 

15. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 45, 412, k. ú. Karlinky, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, 
a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469 za podmínky složení 
zálohy ve výši 37 839 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; 

16. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
sdělovacího vedení (optický kabel), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 
936/1, 936/15, 936/17, 936/18, 936//20, 936/21, 936/22, 936/23, 936/24, 936/25, 936/26, 
936/32, 936/49, 936/150, 985/1, 985/3, 985/12, 995/2, 995/3, 995/16, 995/17, 995/19, 
1000/2, 1089/1, 1089/2, 1092, 1095/1, 1099, 1130/2, 1130/39, 1583/50, 1583/52, 1583/53, 
1583/54, 1583/55, 1583/104, 1583/150, 1583/151, 1583/152, 1583/154, 1586/90, 1586/243, 
1586/262, 1586/263, 1586/268, 1586/272, 1586/273, 1586/274, 1586/275, 1586/276, 
1586/277, 1586/278, 1586/279, 1586/292, 1586/293, 1586/308, 1586/328, 1716/57, 
1716/104, 1716/108, 1716/118, 1716/119, 1716/121, 1716/143, 1716/261, k. ú. Rochlice 
u Liberce, pro a-net Liberec, s. r. o., Hodkovická 109, Liberec XXIII – Doubí, 46312 
Liberec, IČ: 28687965 za podmínky složení zálohy ve výši 235 200 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
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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; 

17. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení 3 vodovodních přípojek, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 6010/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
2924/1 k. ú. Liberec, kterým je v současné době DP REAL IMMO, s. r. o., Preslova 700/76, 
Stránice, 60200 Brno, IČ: 28261496 a ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2924/2, k. ú. 
Liberec, kterým je v současné době Polan David Ing., Senovážná 996/6, Nové Město, 
11000 Praha. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 30 000 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; 

18. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 5786/1, 5874, 5876/3, k. ú. Liberec a pozemcích p. č. 173/8, 1016/1, 1030, 
1032/1, k. ú. Horní Růžodol, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 58 000 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; 

19. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 5862, k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

20. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 6149, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 2 086 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; 

21. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1746/124, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 30 000 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; 

22. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 217/10, k. ú. Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 360 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; 

23. neschvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 205/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 207, k. ú. Rochlice 
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u Liberce, kterým je v současné době D. P. a D. M., za konečnou cenu 18 000 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 606/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 26/2016 – bod 2. ze dne 19. 1. 2016 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 757, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 346/6, 
346/8, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době: M. B. Konečná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 470/2016- bod 1. ze dne 7. 6. 2016: 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

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

3.  
a) zrušuje usnesení č. 157/2014- bod 12. ze dne 18. 2. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní přípojka NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1612/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 1 280 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 179/2015 – bod 2. ze dne 17. 3. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 757, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 445/2, 
k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době: R. M. Konečná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
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výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 47/2015 – bod 21. ze dne 20. 1. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1061/1, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 82 500 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 38/2014- bod 22. ze dne 21. 1. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku p. č. 602/31, k. ú. Staré Pavlovice pro: RS reality, s. r. o., Ostrovského 
253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 273 23 889, za konečnou cenu 10 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek; 

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. 607/2016 

Interní předpis pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve 
vlastnictví SML 

Stručný obsah: Rada města Liberec dne 4. 2. 2014, usnesením č. 109/2014, schválila interní 
předpis pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve vlastnictví SML. 
V tomto interním předpisu je výše nájemného za pronájem garáží rozdělena dle lokalit – ve 
středu města 800 Kč / m2 / rok a na okrajových částech 500 Kč / m2 / rok. Vzhledem k tomu, že 
se dlouhodobě nedaří garáže ve středu města pronajmout, předkládáme upravený interní 
předpis, který stanoví jednotnou výši nájemného za pronájem garáží na 500 Kč / m2 / rok. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizovaný „Interní předpis pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve 
vlastnictví statutárního města Liberec“, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, uzavírat nové nájemní smlouvy 
a vydávat pokyny k uzavírání nájemních smluv dle aktualizovaného interního předpisu 

T: neodkladně 



 
 

13

USNESENÍ Č. 608/2016 

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

Stručný obsah: MŠ V Zahradě, Žitavská 122/68, 460 01 Liberec 11, je jediná školka, postavená 
jako bezbariérová, včetně schodišťové plošiny pro osoby se sníženou pohybovou schopností. 
V současné době je plošina v havarijním stavu, došlo k závadě na pohonné jednotce a tímto je 
plošina v rámci své funkčnosti nepoužitelná. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

2. uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci nové schodišťové plošiny se společností 
MANUS Prostějov, spol. s r. o., Za Drahou 4332/4, 796 87, Prostějov, IČ: 47900440, za 
nabídkovou cenu ve výši 288 640,00 Kč bez DPH, dle přílohy č. 5, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření smlouvy o dílo 
se společností MANUS Prostějov, spol. s r. o., IČ: 47900440 

T: 30. 8. 2016 

USNESENÍ Č. 609/2016 

Vypsání výběrového řízení na dodávku vybavení učeben ZŠ Broumovská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vypsání 
výběrového řízení na dodávku nábytkového vybavení učeben v hodnotě 1 150 000,00 Kč bez 
DPH v rámci navyšování kapacit, podporovaného poskytovatelem dotace MŠMT, v rámci 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 veřejné zakázky malého rozsahu (IV. kategorie) na dodávku a montáž 
nábytku a vybavení učeben v rámci akce „Výběr dodavatele vybavení a nábytku na ZŠ 
Broumovská“ v hodnotě 1 150 000,00 Kč bez DPH, 

2. návrh zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k akci „Výběr dodavatele vybavení a 
nábytku na akci ZŠ Broumovská“, dle přílohy č. 1, 

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

Dodavatel IČ: 
ABCD Služby školám, s. r. o. 62244892 
SANTAL, spol. s r. o. 42408121 
MULTIP Moravia, s. r. o.  16627971 
ESO R-MARKET, spol. s r. o. 49966626 
Křovina, s. r. o. 26424819 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

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

Náhradníci: 

Dušan Kopecký odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Vladimír Vavřena odd. MSSO 

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

Jmenovaní členové: 

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

Náhradníci: 

PhDr. 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, 

a) zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání výběrového řízení 
a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele nábytkového vybavení v rámci akce „Výběr 
dodavatele vybavení a nábytku na: ZŠ Broumovská“ a výsledek předložit radě města ke 
schválení, 

T: 08/2016 

b) po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „Výběr dodavatele vybavení a nábytku 
na akci: ZŠ Broumovská“ předložit radě města ke schválení výsledek zadávacího řízení, 

T: 10/2016 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
s veřejnou zakázkou 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 610/2016 

Schválení projektového záměru „Snížení energetické náročnosti budov 
v památkové zóně města Liberec“ 

Stručný obsah: Jako reakce na stav budov a dotační nabídky byl vytvořen projektový záměr 
číslo 160719, který navazuje na projektový námět číslo 15049 „Snižování energetické náročnosti 
města“. Předpokládané náklady projektu činí v přípravné fázi 1,7 mil. Kč, realizace projektu 
32 mil. Kč, včetně předpokládané výše dotace 10 mil. Kč. Roční předpokládaná úspora na 
energiích činí 1 mil. Kč. V souladu se směrnicí 10RM O projektovém řízení předkládáme radě 
města záměr akce k odsouhlasení. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Snížení energetické náročnosti budov v památkové zóně města Liberec“ 
dle přílohy č. 1, 

2. vlastníka projektu odbor majetkové správy, 

3. vedoucího projektu Bc. Jaroslava Schejbala, vedoucího odboru majetkové správy, 

4. zahájení přípravy projektu, 

s o u h l a s í  

1. se zpracováním zaměření skutečného stavu budov jako podkladu pro energetické posudky 
(EP) a pro projektové dokumentace (PD), 

2. s vypracováním energetických posudků, které budou podkladem pro zpracování PD, 

3. s vypracováním projektových dokumentací ve stupni pro provedení stavby, která bude 
podkladem pro získání dotace a pro provedení stavebních úprav, 

a  u k l á d á  

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

a) v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení veřejných zakázek dle směrnice 3RM, 

T: 11/2016 

b) po realizaci projektových dokumentací předložit radě města projektové žádosti ke schválení, 

T: 12/2016 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
s veřejnými zakázkami, 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 611/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Na Výběžku 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 6. 6. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 350/2016, předkládán výsledek výběrového řízení „ZŠ Na Výběžku – výměna technologie 
kotelny“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Na Výběžku – výměna technologie kotelny“ 
a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč WARMNIS, spol. s r. o., Ovocná 157/2, 460 
06 Liberec VI – Rochlice, IČ: 43224679 s nabídkovou cenou 1 012 624,71 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: 20. 8. 2016 
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USNESENÍ Č. 612/2016 

Schválení podmínek zadávacího řízení na modernizaci výtahů v domech 
zvláštního určení 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení 
zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na modernizaci výtahů 
v domech zvláštního určení v rámci akce „BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – 
MODERNIZACE VÝTAHŮ“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci podlimitní veřejné zakázky (zjednodušené podlimitní řízení) na 
modernizaci dvou výtahů v bytovém domě v ulici Nad Sokolovnou č. p. 616 a dvou výtahů 
v bytovém domě v ulici Česká č. p. 617, Liberec v rámci akce „BD NAD SOKOLOVNOU 
616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh v rámci veřejné zakázky „BD NAD 
SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“, dle přílohy č. 1, 

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

Dodavatel IČ: 
VYMYSLICKÝ – VÝTAHY, spol. s r.o. 44962185 
OTIS, a. s. 42324254  
Výtahy VOTO Plzeň, s. r. o. 62623826 
VÝTAHY KARLOVY VARY, spol. s r.o. 18226213 
Pražské výtahy, s. r. o. 60201282 
TRIPLEX CZ, s. r. o. Blešno 21 25283693 
VÝTAHY PŘÍBRAM, s. r. o. 24800503 
KONE, a. s. 00176842 
SCHINDLER CZ, a. s. 27127010 
MSV Liberec, s. r. o. 61328952 
Výtahy Wojtaszak Liberec, s. r. o. 24317403 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru MS 
Jiří Ronec odd. MSSO 
Dušan Kopecký odd. MSSO 

Náhradníci: 

Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Štěpánka Veselská odd. MSSO 

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

Jmenovaní členové: 

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

Náhradníci: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr náměstek primátora 
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Miroslav Hozák odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Štěpánka Veselská odd. MSSO 
Vladimír Vavřena odd. MSSO 

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 „BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 
617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“, za cenu 4 800 000,00 Kč bez DPH, 

T: 08/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení „BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD 
ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“, předložit radě města ke schválení výsledek 
zadávacího řízení, 

T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 613/2016 

Schválení dodatku ke smlouvám 

Stručný obsah: V rámci akcí „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení 
kapacit: ZŠ Broumovská“ a „ Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení 
kapacit: ZŠ Náměstí Míru“, byly dne 7. 7. 2016 uzavřeny smlouvy se zhotovitelem projektové 
dokumentace. V zadávacích podmínkách bylo stanoveno, že zhotovitel obdrží při podpisu 
smlouvy Energetický posudek. Tento bod je nyní ovlivněn oznámením poskytovatele dotace 
OPŽP – změnou parametrů Energetického posudku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 060/16/0168 ze dne 7. 7. 2016, dle přílohy č. 1, 

2. uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 060/16/0169 ze dne 7. 7. 2016, dle přílohy č. 2, 

3. z důvodu zajištění aktuálních podkladů do připravované výzvy dotačního programu 
Operačního programu životního prostředí, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, v souladu s přijatým usnesením 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření dodatků 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 614/2016 

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

Stručný obsah: ZŠ Náměstí Míru má schválené navýšení kapacity, které mělo být realizováno 
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veřejnou zakázkou na stavební práce spojené s dodávkou vybavení do učeben vytvořených 
z prostor družiny. Toto není možné, proto připravoval odbor majetkové správy veřejnou 
zakázku malého rozsahu. Z důvodu nedostatečných kapacit výrobců nábytku již nestihneme 
zakázku vypsat termínově tak, aby proběhlo její plnění do 31. 8. 2016. Předkládáme tedy žádost 
radě města o schválení výjimky ze směrnice 3RM. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky „Dodávka nábytku na ZŠ Náměstí Míru“, 

2. uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení dvou učeben se společností ABCD Služby 
školám, s. r. o., Kaplanova 574, 463 12 Liberec 23, IČ: 62244892, za nabídkovou cenu ve 
výši 163 806,61 Kč bez DPH, dle přílohy č. 4, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření smlouvy o dílo 
se společností ABCD Služby školám, s. r. o., Kaplanova 574, 463 12 Liberec 23, IČ: 62244892 

T: 15. 8. 2016 

Schválení výsledku zadávacího řízení na MŠ Beruška 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 26. 5. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek, hodnocení nabídek a vyzývání uchazečů. Nyní je radě města, v souladu 
s jejím usnesením č. 198/2016, předkládán výsledek zadávacího řízení “Projektová dokumentace 
– Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 761/3, 460 14, Liberec – Ruprechtice – kompletní 
rekonstrukce vnitřních prostor“ ke schválení. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

Vypsání výběrového řízení na rozšíření pressu a zázemí stadionu FC Slovan 
Liberec 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vypsání 
výběrového řízení na dostavbu stadionu FC Slovan Liberec press a zázemí. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 615/2016 

Souhlas se zapojením mateřských a základních škol zřizovaných SML do 
projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
období 2014 – 2020 
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Stručný obsah: MŠMT vyhlásilo dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo 
hlavní město Praha), jejímž cílem je profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Podpora bude 
poskytována mateřským a základním školám zřizovaným SML prostřednictvím dvou 
zálohových plateb. Míra spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele je stanovena na 0 % 
celkových způsobilých výdajů projektu. Výše finanční podpory závisí na počtu žáků školy. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zapojením mateřských a základních škol zřizovaných SML do  projektu financovaného 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020 (výzva 
č. 02_16_022) 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, na základě podaných žádostí 
informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady města 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 616/2016 

Žádost o schválení účetního odpisu pohledávky 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Mateřské školy „Klíček“, Liberec, 
Žitná 832/19, příspěvková organizace o schválení účetního odpisu pohledávky ve výši 2 095 Kč. 
Pohledávka vznikla předpisem stravného a její vymáhání je po uplynutí tříleté lhůty promlčeno. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účetní odpis pohledávky Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace 
za dlužníkem A. R. ve výši 2 095 Kč 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 617/2016 

Souhlas zřizovatele s výpůjčkou nebytových prostor 

Stručný obsah: Smlouvou o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících 
práv, povinností a závazků mezi SML a Libereckým krajem se město zavázalo poskytnout 
nebytové prostory ve vlastnictví SML, s nimiž hospodaří některé příspěvkové organizace města, 
nově vzniklé krajské příspěvkové organizaci Dětské centrum Liberec za účelem poskytování 
specializované ambulantní zdravotní péče, a to formou souhlasu zřizovatele s výpůjčkou. 
Smlouvy o výpůjčce budou uzavírat jednotlivé příspěvkové organizace, a to dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smluv o výpůjčce nebytových prostor specifikovaných v důvodové zprávě na dobu 
10 let dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 mezi Dětským centrem Liberec, příspěvková 
organizace, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 71294392, na 
straně vypůjčitele, a následujícími příspěvkovými organizacemi města jako půjčitelem:  

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace, 
Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace,  
Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, 
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace, 
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace, 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 618/2016 

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 smlouvy o ubytování nízkého 
standardu, prodloužení nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby, prodloužení max. doby 
nájmu u bytů startovacích a přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 

S. V., prostor č. 6, Kateřinská 156, Liberec 17, 

2. přidělení bytů startovacích  

Š. A. a Š. M. – byt č. 16, o velikosti 2+kk, Krajní 1575, Liberec 30, 
náhradník: Š. L., 
J. P. – byt č. 26, o velikosti 1+kk, Krajní 1575, Liberec 30, 
náhradník: N. A., 
Z. J. – byt č. 21, o velikosti 1+kk, Krajní 1576, Liberec 30, 
náhradník: N. A., 
Š. R. – byt č. 2, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
náhradník: M. T., 
F. S. – byt č. 20, o velikosti 1+kk, Krajní 1578, Liberec 30, 
náhradník: M. T., 
N. L. – byt č. 10, o velikosti 1+kk, Krajní 1579, Liberec 30, 
náhradník: M. T., 

3. prodloužení nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby 

L. M. – byt č. 103, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, Liberec 6, 
T. V. – byt č. 303, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, Liberec 6, 

4. prodloužení max. doby nájmu u startovacího bytu (udělení výjimky z Pravidel pro 
přidělování bytů) 

K. R. – byt č. 15, o velikosti 3+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
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5. přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou (na základě přednostního 
práva na přidělení bytu dle Pravidel pro přidělování bytů) 

Š. J. – byt č. 15, o velikosti 1+1, Borový vrch 1031, Liberec 14, 

n e s c h v a l u j e  

prodloužení max. doby nájmu u startovacího bytu 
J. I. – byt č. 6, o velikosti 2+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 

a  u k l á d á  

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

1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování v jednotce nízkého standardu se S. V. do 
31. 1. 2017, 

2. uzavřít nájemní smlouvu k bytům startovacím se Š. A. a Š. M., náhradník: Š. L., J. P., 
náhradník: N. A., Z. J., náhradník: N. A., Š. R., náhradník: M. T., F. S., náhradník: M. T. 
a N. L., náhradník: M. T., 

3. uzavřít dodatky k nájemním smlouvám o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově 
vymezené osoby s L. M. do 31. 1. 2017 a T. V. do 30. 6. 2018,  

4. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu startovacímu s K. R. do 
31. 8. 2016, 

5. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou (dále jen 
DPS) se Š. J., 

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

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 619/2016 

Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
p. o. na pořízení inspicientského komunikačního systému 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. 
zřizovatele o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení inspicientského komunikačního 
systému. Pořizovací náklady ve výši 1 078 657 Kč včetně DPH budou hrazeny z investičního 
fondu organizace a investičního příspěvku od zřizovatele. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, ve výši 
1 078 657 Kč včetně DPH na pořízení inspicientského komunikačního systému 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 620/2016 

Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
p. o. na pořízení horny do orchestru divadla 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. 
zřizovatele o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení horny do orchestru divadla. 
Pořizovací náklady ve výši 9 680,67 EUR bez DPH (cca 317 381 Kč včetně DPH) budou hrazeny 
z investičního fondu organizace. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace ve výši cca 
317 381 Kč včetně DPH na pořízení horny do orchestru divadla 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 621/2016 

Protokol o kontrole p. o. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 5/2016 z kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na 
hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Základní škola, Liberec, 
ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 622/2016 

Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7 

Stručný obsah: Výsledkem kontroly je zjištění nedostatků v oblasti řídící kontroly, naplňování 
jednotlivých ustanovení ZFK. Při uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti nebylo ve všech 
případech postupováno zcela v souladu s ustanovením zákoníku práce, nebyla doložena 
inventarizace svěřených hodnot. Ředitelka organizace přijala opatření k nápravě k uvedeným 
nedostatkům, která jsou přílohou tohoto protokolu. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno 
nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 6 ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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protokol č. 4/2016 z kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na 
hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Mateřská škola „Rolnička“, 
Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace, včetně návrhu na opatření, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 623/2016 

Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 8/2016 z kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na 
hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Mateřská škola „Jizerka“, 
Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 624/2016 

Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1 

Stručný obsah: Výsledkem kontroly je zjištění nedostatku v oblasti nakládání s pokladní 
hotovostí i její dokladovou evidencí. Postupovat s maximální pozorností a eliminovat nedostatky 
při běžném provozu, byť jsou drobného rázu. Organizace se v roce 2014 zapojila do veřejné 
sbírky a při převodu vybrané hotovosti na účet příjemce sbírky použila organizace k  zaplacení 
bankovního poplatku prostředky z příspěvku od zřizovatele na provoz. Ředitelka přijala 
opatření k nápravě k uvedenému nedostatku, které je přílohou tohoto protokolu. Provedenou 
kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s  příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění 
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6  ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 7/2016 z kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na 
hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Mateřská škola „Sluníčko“, 
Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace, včetně návrhu na opatření, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 625/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku – zahradní svatební hostina na adrese Kateřinská 
98, Liberec 17 

Stručný obsah: Žádost M. V a L. R. ze dne 23. 6. 2016 o stanovení výjimky ze stanovené doby 
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nočního klidu z důvodu konání zahradní svatební hostiny na zahradě u domu v ul. Kateřinská, 
Liberec 17 dne 6. 8. 2016. 

Rada města po projednání 

n e 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 
6. 8. 2016 na den 7. 8. 2016 od 0:00 h do 06:00 hodin na žádost M. V. a L. R., z důvodu konání 
zahradní svatební hostiny na zahradě u domu v ul. Kateřinská, Liberec 17 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat žadatele 
o přijatém usnesení rady města 

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 626/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku – sportovní akce v EKOParku Liberec 

Stručný obsah: Žádost spolku EKOPark Liberec, z. s., IČ: 04596951, se sídlem Venušina 897/5, 
460 01 Liberec ze dne 1. 7. 2016 o stanovení výjimky ze stanovené doby nočního klidu z důvodu 
konání sportovní akce dne 22. 7. 2016. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
22. 7. 2016 na den 23. 7. 2016 od 0:00 h do 06:00 hodin na žádost spolku EKOPark Liberec, z. s., 
IČ: 04596951, se sídlem Venušina 897/5, 460 01 Liberec z důvodu konání sportovní akce 
v EKOParku Liberec dne 22. 7. 2016 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 627/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku – akce SILENT DISCO 

Stručný obsah: Žádost BcA. Romana Dobeše (Stereo Café) ze dne 4. 7. 2016 o stanovení výjimky 
ze stanovené doby nočního klidu z důvodu konání akce SILENT DISCO dne 29. 7. 2016. 

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 
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pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 
29. 7. 2016 na den 30. 7. 2016 od 00:00 h do 06:00 hodin na žádost BcA. Romana Dobeše (Stereo 
Café), se sídlem Polní 354/23, 460 01 Liberec, z důvodu konání akce SILENT DISCO 
a videomapping na pozemku parc. č. 265, k. ú. Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

Dodatky ke smlouvám o poskytování právních služeb uzavřeným se společností 
Arzinger & Partneři, s. r. o., advokátní kancelář 

Stručný obsah: Právní zástupce statutárního města Liberec ve sporech týkajících se Mistrovství 
světa v klasickém lyžování v Liberci zaslal návrhy dodatků ke smlouvám o poskytování 
právních služeb. Navržená změna spočívá v doplnění ustanovení o tom, že v případě, že náhrada 
odměny advokáta přisouzená statutárnímu městu Liberec bude vyšší než skutečně vynaložené 
náklady na odměnu advokátní kanceláře, připadne tento rozdíl advokátní kanceláři. Cílem je 
uvést smlouvy do souladu s Etickým kodexem České advokátní komory. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 628/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku – sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše dne 
20. 8. 2016 „Super ball 2016“ 

Stručný obsah: Žádost spolku Česká Freestyle Fotbalová Asociace, IČ: 265 80 420, se sídlem 
Haškova 939/6, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec, o stanovení výjimky ze stanovené doby 
nočního klidu z důvodu konání sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše dne 20. 8. 2016. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu ze dne 20. 8. 2016 na 
den 21. 8 2016 od 00:00 do 06:00 hodin na žádost spolku Česká Freestyle Fotbalová Asociace, 
IČ:  265 80 420, se sídlem Haškova 939/6, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec, o stanovení 
výjimky ze stanovené doby nočního klidu z důvodu konání sportovní akce na náměstí 
Dr. E. Beneše dne 20. 8. 2016  

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 629/2016 

Žádost o dokumenty Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a. s.  

Stručný obsah: Statutární město Liberec žádá Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a. s. o zaslání vybraných dokumentů uvedených v příloze. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost adresovanou Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., ve znění dle 
přílohy 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepsat tuto žádost a zajistit její odeslání 

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 630/2016 

Schválení přijetí dotace od Libereckého kraje na zpracování projektové 
dokumentace cyklostezky Hrazená – Barvířská 

Stručný obsah: Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 308/16/ZK ze dne 
31. 5. 2016 byla žadateli statutárnímu městu Liberec přidělena dotace z Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory Doprava program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy, ve 
výši 300 000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení v rámci akce 
„Cyklostezka Hrazená – Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“. Poskytnutá 
dotace bude činit 54,55 % z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 300 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava program č. 6.3 
– Podpora projektové přípravy na projekt „Cyklostezka od ul. Hrazená po ul. Barvířská 
(součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“. Poskytnutá dotace bude činit 54,55 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 300 000 Kč; 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 
podpory Doprava program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy, č. OLP/2658/2016 mezi 
příjemcem statutárním městem Liberec a poskytovatelem Libereckým krajem, se sídlem 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508, na financování projektu „Cyklostezka od 
Hrazená po Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ z rozpočtu Libereckého 
kraje, dle přílohy č. 1; 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
předmětné smlouvy a přijetí dotace 

T: 31. 7. 2016   

2. Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zabezpečit zpracování 
projektové dokumentace cyklostezky Odra Nisa v úseku od Hrazené po Barvířskou ve stupni 
DÚR z prostředků alokovaných v rozpočtu odboru hlavního architekta a získání 
pravomocného územního rozhodnutí 
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T: 30. 11. 2017 

USNESENÍ Č. 631/2016 

Schválení projektového záměru „Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj 
cyklistické dopravy“ 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru „Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj 
cyklistické dopravy“, který zahrnuje projektování a následnou realizaci 7 úseků cyklostezek 
a jehož předpokládané náklady jsou ve výši 44,6 mil. Kč (z toho dotace z IROP cca 37,9 mil. Kč 
(85%)). Spoluúčast SML ve výši cca 6,7 mil. Kč (15 %).  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy“ dle 
přílohy č. 1, 

2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací, 

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

4. zahájení přípravy projektu, včetně organizace výběrových řízení na zpracovatele 
projektových dokumentací, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu projektu, 

1. vypracovat předpokládaný časový harmonogram etap jednotlivých projektů a předložit jej 
k projednání projektové kanceláři, 

T: 09/2016 

2. zahájit přípravy veřejné zakázky na projektové dokumentace včetně všech přípravných kroků 
(zejm. výběrová řízení na zpracovatele) dle přílohy č. 1, 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 632/2016 

Účast na Letní univerzitě URBACT 2016 

Stručný obsah: V souvislosti s realizací projektu RetaiLink financovaný z programu URBACT 
III byli zástupci projektového týmu přizváni k absolvování Letní univerzity URBACT 2016, 
která se koná v Rotterdamu v termínu od 24. 8. 2016 do 26. 8. 2016. Cílem je zvyšovat odborné 
kompetence a zefektivňovat kapacitu členů projektových týmů, jejichž cílem je vytváření 
a řízení účinných městských strategií a pro město strategicky významných projektů. Odborem 
strategického rozvoje a dotací je v návaznosti na výše uvedené navržena zahraniční služební 
cesta pro Lucii Noswitz a Lucii Blažkovou v termínu od 23. 8. 2016 do 27. 8. 2016 do 
Rotterdamu, Nizozemsko. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zahraniční služební cestu v termínu od 23. 8. 2016 do 27. 8. 2016 do Rotterdamu pro: 
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Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací, odbor strategického rozvoje a dotací, jako 
projektový manažer projektu RetaiLink, 
Lucie Blažková, specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, odbor strategického 
rozvoje a dotací, jako koordinátor místní podpůrné skupiny projektu RetaiLink, 

2. účast dvou členů projektového týmu projektu RetaiLink na Letní univerzitě URBACT, která 
se uskuteční v termínu od 24. 8. 2016 do 26. 8. 2016 v Rotterdamu, a to: 

Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací, odbor strategického rozvoje a dotací, jako 
projektový manažer projektu RetaiLink, 
Lucie Blažková, specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, odbor strategického 
rozvoje a dotací, jako koordinátor místní podpůrné skupiny projektu RetaiLink, 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 7. 2016 

USNESENÍ Č. 633/2016 

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. 

Stručný obsah: Veřejná výzkumná instituce s názvem „Centrum pro výzkum energetického 
využití litosféry, v. v. i.“, založena v roce 2007 statutárním městem Liberec za účelem zkoumání 
různých aspektů možností využití hlubinné geotermální energie dlouhodobě neplní činnosti, pro 
které byla založena a splňuje podmínky pro zrušení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr na zrušení veřejné výzkumné instituce „Centrum pro výzkum energetického využití 
litosféry, v. v. i.“, IČ: 86652028 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek a s externí právní kanceláří, připravit návrh postupu, 
který povede ke zrušení veřejné výzkumné instituce „Centrum pro výzkum energetického 
využití litosféry, v. v. i.“, 

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, po stanovení postupu na zrušení veřejné 
výzkumné instituce „Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i.“, předložit 
návrh na zrušení ke schválení v orgánech města 

T: kontrolní 10/2016 

USNESENÍ Č. 634/2016 

Schválení projektového záměru „Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj 
klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“ 

Stručný obsah: Pátá mimořádná rada města 3. 8. 2015 projednávala projektové fiše statutárního 
města Liberec do IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Jednou z nich byla fiše „Modernizace 
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a výstavba kluboven pro rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“. V rámci 
další přípravy IPRÚ se řídicí výbor IPRÚ rozhodl, že vzhledem k alokaci pro IPRÚ na SC 2.4 
podpora vzdělávání a velkému převisu potřeb mateřských a základních škol v území, budou 
projekty v oblasti zájmového vzdělávání předkládány do výzev pro individuální projekty. 
Výzva, do které lze projekt podat, bude vypsána v říjnu letošního roku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj klíčových dovedností Dům 
dětí a mládeže Větrník“ dle přílohy č. 1, 

2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací, 

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

4. zahájení přípravy projektu, včetně organizace výběrových řízení na zpracovatele 
projektových dokumentací, 

a  u k l á d á  

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

1. zajistit přípravu vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci a získání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení na projekt „Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj 
klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“, ve věcech stavebně technických 
a stavebně zákonných ve spolupráci s odborem majetkové správy, ve věcech administrace 
veřejných zakázek ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, a předložit ke 
schválení RM,  

T: ihned (nejpozději do 09/2016) 

2. vypsat zadávací řízení na studii proveditelnosti (příloha žádosti projektu) 

T: nejpozději do 01/2017 

3. připravit žádost (včetně příloh) do plánované výzvy IROP na specifický cíl 2.4 Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) a předložit ke schválení RM 

T: 04/2017 (dle vyhlášené výzvy) 

USNESENÍ Č. 635/2016 

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 Zachraňme 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. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 8009/2013/008 mezi spolkem 
Zachraňme kino Varšava a statutárním městem Liberec dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit podpis dodatku 
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 8009/2013/008 mezi spolkem Zachraňme kino 
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Varšava a statutárním městem Liberec dle přílohy č. 4 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 636/2016 

Vydání stavební uzávěry pro stavby ubytovacích zařízení 

Stručný obsah: Stavební uzávěra má za účel – v souladu s § 97 odst. 1 stavebního zákona – 
zamezit do doby vydání nového územního plánu Liberec nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji 
v oblasti výstavby ubytovacích zařízení na území statutárního města, který může ztížit, ne-li 
znemožnit budoucí využití území podle této pořizované územně plánovací dokumentace. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání stavební uzávěry dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit vyvěšení oznámení 
o vydání stavební uzávěry na úřední desce a informovat všechny orgány, kterých se stavební 
uzávěra týká 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 637/2016 

Hromadný podnět občanů ve věci „Posouzení dopravního napojení na p. p. č. 
954/1 a 957/2, k. ú. Horní Růžodol“ 

Stručný obsah: Podnět popisuje současný stav z hlediska dopravy v oblasti ulice Příční, 
Máchova a bezejmenná a žádá o opětovné posouzení záměru napojení dvou bytových domů na 
komunikace ve vlastnictví města. Z důvodu nesouhlasu s využitím bezejmenné ulice k záměru 
napojení domů na soukromých pozemcích p. č. 963 a 964 pro její nedostatečné šířkové 
parametry, problematické parkování, chybějící chodník apod. bude dopravní napojení 
přepracováno. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podání ze dne 9. 6. 2016 označené „Posouzení dopravního napojení na p. p. č. 954/1 a 957/2, k. ú. 
Horní Růžodol“ dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

úpravu dopravního napojení dle upravené situace do ulice Máchova dle přílohy č. 3 a návrh 
odpovědi dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit odeslání odpovědi 
zástupkyni signatářů hromadného podnětu o výsledku usnesení rady města 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 638/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Dětské hřiště Gagarinova – 
revitalizace plochy“ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dětské hřiště Gagarinova – revitalizace plochy“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Dětské hřiště Gagarinova – revitalizace plochy“: 
TEWIKO systems, s. r. o., IČ: 25472887, se sídlem Dr. M. Horákové 185/66, 460 07 Liberec, 
s nabídkovou cenou 505 980 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

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

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

T: neprodleně 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem TEWIKO systems, s. r. o., 
IČ: 25472887, se sídlem Dr. M. Horákové 185/66, 460 07 Liberec, 

3. zajistit realizaci akce, 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 639/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Dětské hřiště Jáchymovská – 
revitalizace plochy“ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dětské hřiště Jáchymovská – revitalizace 
plochy“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Dětské hřiště Jáchymovská – revitalizace 
plochy“: TEWIKO systems, s. r. o., IČ: 25472887, se sídlem Dr. M. Horákové 185/66, 460 07 
Liberec, s nabídkovou cenou 395 630 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

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

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

T: neprodleně 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem TEWIKO systems, s. r. o., 
IČ: 25472887, se sídlem Dr. M. Horákové 185/66, 460 07 Liberec, 

3. zajistit realizaci akce, 
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T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 640/2016 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Zpracování návrhu a projektové 
dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 3 ks mol na přehradě Harcov  

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. DS 201600226 na zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na 
umístění tří mol u přehrady Harcov – Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS 201600226 na „Zpracování návrhu a projektové 
dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 3 ks mol na přehradě Harcov, Liberec“ 
s dodavatelem: ATELIER 4, s. r. o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141, 
dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranné podepsání 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS 201600226 na „Zpracování návrhu a projektové 
dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 3 ks mol na přehradě Harcov, Liberec“ 
s dodavatelem: ATELIER 4, s. r. o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 641/2016 

Uzavření nájemní smlouvy pro potřeby odkanalizování skládky TKO Zlaté 
návrší 

Stručný obsah: Materiál pojednává o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. 1408/2 
v k. ú. Růžodol I pro potřeby stavby „Odkanalizování skládky TKO Zlaté návrší“ mezi Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace a statutárním městem Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1408/2 v k. ú. Růžodol I o výměře 8 m2 ve 
vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, 110 00, IČO: 709 94 234, na dobu neurčitou za roční nájemné 440,00 Kč bez 
DPH pro statutární město Liberec, se sídlem Liberec 1 – Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 
460 01, IČO: 002 62 778 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit uzavření nájemní 
smlouvy na část pozemku p. č. 1408/2 v k. ú. Růžodol I o výměře 8 m2 ve vlastnictví Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
110 00, IČO: 709 94 234, na dobu neurčitou za roční nájemné 440,00 Kč bez DPH 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 642/2016 

Zpracování PD na opravu opěrné zdi ve Svatoplukově ulici – výjimka ze směrnice 
RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je zpracování projektové dokumentace na opravu 
opěrné zdi ve Svatoplukově ulici. Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel na základě 
poptávkového řízení jednu nabídku s cenou 97 000,00 Kč bez DPH. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi ve 
Svatoplukově ulici“, 

2. výběr dodavatele na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenové nabídky, 
a to: SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o., Liberec, U Besedy 8, 460 01, Liberec 3, 
IČ: 18381481, 

3. uzavření smlouvy o dílo na „Vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi ve 
Svatoplukově ulici“ s dodavatelem: SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o., Liberec, 
U Besedy 8, 460 01, Liberec 3, IČ: 18381481, s cenou díla dle cenové nabídky v celkové 
výši 97 000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranné podepsání 
smlouvy o dílo na „Vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi ve Svatoplukově 
ulici“ s dodavatelem: SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o., Liberec, U Besedy 8, 460 01, Liberec 
3, IČ: 18381481, s cenou díla dle cenové nabídky v celkové výši 97 000,00 bez DPH 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 643/2016 

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba 
drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ 

Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru dle směrnice rady č. 3RM Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba drobných vodních 
prvků ve vlastnictví SML“ v období 2016 – 2020. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu akce „Údržba 
drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ dle směrnice č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec, 
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2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce 
„Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ – dle přílohy č. 1, 

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

TSML, a. s. IČ: 25007017 
Ekoflora Liberec, s. r. o. IČ: 40229220  
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. IČ: 25475509 
DESIGN STUDIO, s. r. o. – Závlahové centrum IČ: 63145154 
PANGEA trade, s. r. o. IČ: 25019074 

j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek: 

Členové 

Ing. Lucie Sládková vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Klára Mikešová referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Bc. Leoš Vašina referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

Náhradníci 

Ing. Klára Drbalová referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Markéta Marková, DiS. referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Michal Vinař referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

2. Hodnotící komisi: 

Členové 

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

Ing. Lucie Sládková vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Ing. Klára Mikešová referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 

Náhradníci 

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

Ing. Klára Drbalová referentka odboru ekologie a veřejného prostoru 
Bc. Leoš Vašina referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

a  u k l á d á  

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

1. v souladu s přijatým usnesením a ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele na akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ dle 
směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 

T: neprodleně 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Údržba drobných vodních 
prvků ve vlastnictví SML“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení 
a vítězného uchazeče, 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 644/2016 

Štěpkování a prodej dřevní hmoty ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Stručný obsah: Materiál předkládá RM smlouvu s firmou Zelená biomasa, a. s., Bohdaneč 87, 
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285 25 Bohdaneč IČ: 28280407 ke schválení. Jedná se o seštěpkování a další prodej uskladněné 
dřevní hmoty na deponii v Londýnské ul., která vzniká z údržby veřejné zeleně a jejímž 
majitelem je statutární město Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy na štěpkování a následný prodej seštěpkované dřevní hmoty, mezi 
statutárním městem Liberec jako prodávajícím a společností Zelená biomasa, a. s., Bohdaneč 87, 
285 25 Bohdaneč, IČ: 28280407 jako kupujícím, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – kupní smlouvy na štěpkování a odkup dřevní hmoty se 
společností Zelená biomasa, a. s., Bohdaneč 87, 285 25 Bohdaneč, IČ: 28280407 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 645/2016 

Obtokový náhon u Liberecké přehrady – varianty řešení 

Stručný obsah: Materiál předkládá RM popis stávajícího stavu starého náhonu vedoucího podél 
severního břehu Liberecké přehrady, včetně variant budoucího využití náhonu, zejména 
s ohledem na plánovanou rekonstrukci přehrady ze strany Povodí Labe, s. p. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

akci „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – oprava „PB“ zdi v zátopě“ připravovanou 
Povodím Labe, s. p. a informace o stavebně-technickém stavu zakrytého obtokového náhonu na 
pozemku p. č. 6015/1 v k. ú. Liberec ve vlastnictví statutárního města Liberce 

s c h v a l u j e  

Variantu maximum 
1. odhalení klenby náhonu v celé délce (rub klenby se nachází těsně pod povrchem), 
2. odhalení paty klenby s cca 10 cm boků náhonu, 
3. očištění klenby od kořenů a jemný oplach, 
4. položení kari sítě a nástřik či nalití betonu v dostatečné tloušťce, 
5. osazení rámů na revizní otvory, 
6. rekonstrukce stavidel, 
7. zasypání a zhutnění krytí náhonu, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, jednat se společností Povodí Labe, s. p. 
o spolufinancování této akce, 

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

a) vhodným způsobem informovat společnost Povodí Labe, státní podnik, o schválené variantě, 

T: 08/2016 

b) zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat v rozpočtu města na 
rok 2017, 2018, 2019 finanční prostředky na realizaci předmětné akce, 

T: 12/2016 
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USNESENÍ Č. 646/2016 

Darování pěti kusů vyřazených herních prvků do sbírkového fondu Moravské 
galerie v Brně a likvidace ostatního vysloužilého materiálu 

Stručný obsah: Darování pěti kusů vyřazených herních prvků do sbírkového fondu Moravské 
galerie v Brně, nabídnutí sochařských fragmentů Severočeskému muzeu a likvidace ostatních 
vysloužilých herních zařízení a jiného materiálu, který je skladem v areálu TSML, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. darování pěti kusů vyřazených herních prvků do sbírkového uměleckoprůmyslového fondu 
Moravské galerie v Brně a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3, 

2. nabídnutí sochařských fragmentů Severočeskému muzeu v Liberci, které jsou nyní skladem 
v areálu TSML, a. s., 

3. likvidaci vysloužilých herních zařízení a jiného materiálu, který je skladem v areálu TSML, 
a. s. 

a  u k l á d á  

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

1. zajistit uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 s Moravskou galerií v Brně, 

2. zajistit nabídnutí sochařských fragmentů Severočeskému muzeu v Liberci, které jsou 
v současné době skladem v areálu TSML, a. s., 

3. zajistit likvidaci vysloužilých herních zařízení a jiného materiálu, který je v současné době 
skladem v areálu TSML, a. s., 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 647/2016 

Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu 
„Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce“ řešící reakci města na 
zvyšující počet podnětů na posílení údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřejných 
prostranství. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci veřejné zakázky na služby pro akci „Nestavební údržba veřejných 
prostranství ve vlastnictví města Liberce“ v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec formou zakázky malého rozsahu 
IV. kategorie, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce 
„Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce“ dle přílohy č. 1, 

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

Dodavatel IČ 
Eurovia CS, a. s. 45274924 
Strabag, a. s. 60838744 
TSML, a. s. 25007017 
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Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 25475509 
SaM silnice a mosty, a. s. 25018094 
Colas CZ, a. s. 26177005 
Swietelsky, s. r. o. 48035599 
M – silnice, a. s. 42196868 
Chládek a Tintěra, a. s. 62743881 
Silnice Žáček, s. r. o. 44569432 

j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků 

Jmenovaní členové: 

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

Náhradníci: 

Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
Olina Crháková zástupce odb. SM 
Romana Kozáková zástupce odb. SM 

2. Hodnotící komisi včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

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

Náhradníci: 

Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Petra Malá zástupce odb. SM 
Romana Kozáková zástupce odb. SM 
Radka Fadrhoncová zástupce odb. SM 
Romana Kozáková zástupce odb. SM  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele služeb na akci „Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví 
města Liberce“,  

T: 09/2016 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Nestavební údržba veřejných 
prostranství ve vlastnictví města Liberce“, předložit radě města ke schválení výsledek 
výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 09/2016 

Změny personálního obsazení komise dopravní  

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je odvolání členů a následné jmenování nových 
členů komise dopravní. Odvolání se týká p. Zdeňka Chmelíka a Ing. Radka Chobota z důvodu 
opakované neúčasti na zasedání komise dopravní a Bc. Marka Řehořka, který k 31. 5. 2016 
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ukončil pracovní poměr na statutárním městě Liberec a červnového jednání KD se též 
nezúčastnil. Návrhy nových členů byly projednány na 6. zasedání komise dopravní dne 
27. 6. 2016 a zúčastněnými odsouhlaseny. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 648/2016 

Podnět k majetkoprávnímu vypořádání – komunikace Šumná 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost skupiny obyvatel 
o majetkoprávní vypořádání tj. odkoupení pozemků p. č. 933/1 a 933/2 v k. ú. Vesec u Liberce 
pod slepou částí komunikace Šumná ve Vesci. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví jiných 
fyzických osob, které nabídly pozemky k odprodeji několika vlastníkům stávajících nemovitostí, 
které přes tyto pozemky mají svoje nemovitosti připojeny k místní komunikaci ve vlastnictví 
města. Předmětný materiál rovněž seznamuje radu města s oceněním služebnosti stavby 
komunikace na pozemku, který není ve vlastnictví města Liberce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení A: 
neprovádět majetkoprávní operaci, dokud nebudou předloženy doklady na základě, kterých by 
bylo možné stanovit, že předmětná konstrukce komunikace Šumná je ve vlastnictví města 

a  u k l á d á  

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

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 649/2016 

Sdružené investice 2016, financování opravy povrchů komunikací – 
RWE/Gasservis 

Stručný obsah: Smlouva o spolupráci a společném postupu zhotovitele RWE GasNet, s. r. o. 
a statutárního města Liberec při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů 
staveb v roce 2016. V roce 2016 dosáhne příspěvek společnosti RWE GasNet, s. r. o. na opravu 
povrchu komunikace a chodníků v ulici Oblačná v Liberci výše 260 520 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

a  u k l á d á  

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

T: 07/ 2016 

2. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši 260 520 Kč 
a současně navýšit o tuto částku výdajovou část rozpočtu odboru správy veřejného majetku, 

KT: 10/2016 

USNESENÍ Č. 650/2016 

Schválení vyhrazených stání pro invalidy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P p. M. S. v Burianově ul., p. Z. S. v Dobiášově ul., p. J. K. 
v Matoušově ul., p. I. M. v Burianově ul., p. M. L. v Libušině ul., p. R. Š. v Sametové ul. Veškeré 
žádosti splňují podmínky interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených 
parkovacích míst pro osoby ZTP. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Burianova, pro držitele ZTP/P 
M. S., 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Dobiášova, pro držitele ZTP/P 
Z. S., 

3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Matoušova, pro držitele ZTP 
J. K., 

4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Burianova, pro držitele ZTP 
I. M., 

5. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Libušina, pro držitele ZTP M. L., 

6. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Sametová, pro držitele ZTP 
R. Š., 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P M. S. na komunikaci ul. Burianova, 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P Z. S. na komunikaci ul. Dobiášova, 

3. vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 
stání pro držitele ZTP J. K. na komunikaci ul. Matoušova, 

4. vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 
stání pro držitele ZTP I. M. na komunikaci ul. Burianova, 

5. vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 
stání pro držitele ZTP M. L. na komunikaci ul. Libušina, 

6. vydat souhlasné stanovisko správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 
stání pro držitele ZTP R. Š. na komunikaci ul. Sametová, 

T: 08/2016 
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USNESENÍ Č. 651/2016 

Kupní smlouva o dodávce elektřiny  

Stručný obsah: Návrh kupní smlouvy o dodávce elektrické energie mezi statutárním městem 
Liberec (dále jen „SML“) a společností Eltodo Citelum, s. r. o., (dále jen „EC“) pro existující 
osvětlená reklamní zařízení. Tato kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od 
1. 8. 2016 do 31. 7. 2021. Touto smlouvou se SML zavazuje dodávat elektrickou energii pro 
existující osvětlená reklamní zařízení. Současný rozsah je 24 ks reklamních zařízení se 
spotřebou cca 16kW, tj. 16.720kWh.  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh kupní smlouvy o dodávce elektřiny mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec, IČ: 00262978 a společností Eltodo Citelum, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 01 
Praha 4, IČ: 257 51 018 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy o dodávce elektřiny na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2021 mezi 
statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ: 00262978 a společností 
Eltodo Citelum, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 257 51 018 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis kupní smlouvy 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 652/2016 

Oprava veřejného osvětlení v souvislosti se stavbou spol. ČEZ – ul. Janovská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na opravě veřejného 
osvětlení, a jejich provedení v koordinaci práce probíhající stavbou společnosti ČEZ. V rámci 
této akce by došlo k přípoloži vedení veřejného osvětlení a výměně dožilých stožárů. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. realizaci akce „Oprava VO Janovská ulice a okolí“ a udělení výjimky ze směrnice rady 
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, 
čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky, 

2. výběr dodavatele prací přímým oslovením na akci „Rekonstrukce VO Janovská ulice 
a okolí“ a to společnosti ELIPROM, s. r. o., Legií 319/19; 46014 Liberec 12; IČ: 48264237, 

3. uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELIPROM, s. r. o., Legií 319/19; 46014 Liberec 12; IČ: 48264237 s cenou díla ve výši 
254 569 Kč bez DPH, tj. 308 028,50 Kč vč. DPH, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranné 
podpisy příslušného smluvního dokumentu a následně zajistit realizaci akce 

T: 12/2016 
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USNESENÍ Č. 653/2016 

Křižovatka Letná – Stračí – schválení nového návrhu dopravního uspořádání 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města s variantou úpravy 
křižovatky Letná x Stračí v Liberci, která byla schválená komisí dopravy v měsíci červnu. 
Navržené řešení spočívá v zachování stávající stykové křižovatky doplněnou o novou světelnou 
signalizaci (v koordinaci se stávající světelnou signalizací Letná x Polní) včetně strategických 
detektorů u stávajícího kruhového objezdu Letná x Londýnská a provedení nezbytných 
stavebních úprav s tímto řešením včetně přilehlých autobusových zálivů. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nové dopravní řešení stykové křižovatky Letná x Stračí doplněné o novou světelnou signalizaci 
(v koordinaci se stávající světelnou signalizací Letná x Polní) včetně strategických detektorů 
u stávajícího kruhového objezdu Letná x Londýnská a provedení nezbytných stavebních úprav 
s tímto řešením včetně stavebních úprav přilehlých autobusových zálivů 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajistit zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí na umístění nové světelné 
signalizace včetně úpravy stávajícího veřejného osvětlení v místě stykové křižovatky Letná x 
Stračí dle důvodové zprávy, 

KT: 12/2016 

2. zajistit zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na umístění nové světelné 
signalizace a navazujících stavebních úprav stykové křižovatky Letná x Stračí dle důvodové 
zprávy, 

KT: 12/2017 

3. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření finanční částku na zpracování dokumentace 
k územnímu rozhodnutí na umístění nové světelné signalizace včetně úpravy stávajícího 
veřejného osvětlení v místě stykové křižovatky Letná x Stračí dle důvodové zprávy, 

KT: 09/2016 

4. nárokovat v rozpočtu města Liberce na rok 2017 finanční částku na zpracování dokumentace 
ke stavebnímu povolení na umístění nové světelné signalizace a navazujících stavebních 
úprav stykové křižovatky Letná x Stračí dle důvodové zprávy, 

KT: 10/2016 

USNESENÍ Č. 654/2016 

Aktuální dopravně a stavebně technický stav komunikace Lukášovské  

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je seznámení Rady města Liberce s dopady úplné 
uzavírky silnice 1/14 spojující města Liberec a Jablonec nad Nisou přes Kunratice u Liberce na 
stávající komunikaci Lukášovskou ve vlastnictví města Liberce. Předmětný materiál dále 
navrhuje možnosti řešení předmětné dopravní situace na komunikaci Lukášovské a seznamuje 
Radu města Liberce s plněním navržených opatření vyplývající z dopravního posouzení 
komunikace Lukášovské.  

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

1. dopravní posouzení „Liberec – ulice Lukášovská“, zpracovanou společnosti JAP projekt, 
s. r. o., zakázkové číslo 16 -018 v měsíci květnu 2016, 

2. zpracovanou projektovou dokumentaci Lukášovská – návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti 
chodců, Liberec společností Nýdrle, projektová kancelář, číslo zakázky 32-16, 

3. zpracovanou projektovou dokumentaci Lukášovská – návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti 
chodců Liberec, SO 201 – oprava vtoku a výtoku propustu v km 0,421, číslo zakázky 32-
2016 

4. zprávu č. 73/16 Posouzení stavu komunikace Lukášovská Liberec – Harcov, zpracované 
spol. Diagnostika stavebních konstrukcí, s. r. o., ze dne 30. 5. 2016, 

5. situaci budoucího záborového plánu pozemků – podkladu pro majetkoprávní operaci při 
komunikaci Lukášovské, na kterých by měla vzniknout budoucí opěrná zeď včetně 
chodníku, 

s c h v a l u j e  

z důvodu podstatného nárůstu zatížení pozemní komunikace Lukášovské vlivem uzavírky budoucí 
silnice 1/14 podání žádosti vůči Ředitelství silnic a dálnic ČR a to v souladu s § 39 zákona 
13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích) o úhradu nákladů nebo realizaci stavební úpravy 
komunikace Lukášovské dle zpracovaných projektových dokumentací spol. Nýdrle – projektová 
kancelář 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajistit odeslání žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, o úhradu nákladů, nebo realizaci 
stavební úpravy komunikace Lukášovské dle zpracovaných projektových dokumentací 
spol. Nýdrle – projektová kancelář, z důvodu podstatného nárůstu zatížení pozemní 
komunikace Lukášovské vlivem uzavírky budoucí silnice 1/14, 

T: 08/2016 

2. dle situace budoucího záborového plánu pozemků – podkladu pro majetkoprávní operaci při 
komunikaci Lukášovské, na kterých by měla vzniknout budoucí opěrná zeď předat odboru 
majetkové správy formou interního sdělení žádost o výkup pozemků dle pravidel města 
Liberce pro budoucí stavbu opěrné zdi a chodníku, 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 593/2016 

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy ve městě Liberci 

Stručný obsah: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo dne 11. 12. 2015 
18. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
zaměřenou mimo jiné i na rekonstrukci, modernizaci a výstavby komunikací pro pěší 
a cyklodopravy. Městský obvod Vratislavice nad Nisou připravil projektovou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení na akci Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rušička – Broumovská, na 
kterou je možné rovněž požádat o předmětnou dotaci. Rada města Liberce schválila na své 
8. schůzi dne 19. 4. 2016 podání žádosti u předmětné akce na výše uvedenou dotaci. V průběhu 
stavebního řízení společnost RWE vyjádřila svůj nesouhlas s předmětnou stavbou z důvodu 
vedení vysokotlakého plynovodu v části trasy plánované smíšené cyklostezky a tudíž nelze 
stavbu realizovat dle podané žádosti o dotaci. 

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

1. nesouhlasné stanovisko spol. RWE, a. s. k akci Smíšená stezka pro chodce a cyklisty úsek 
Rušička Broumovská, Liberec ze dne 11. 5. 2016 ke stavbě smíšené cyklostezky dle přílohy 
č. 1, 

2. nesouhlasné stanovisko spol. RWE, a. s. k akci Smíšená stezka pro chodce a cyklisty úsek 
Rušička Broumovská, Liberec ze dne 14. 6. 2016 ke stavbě veřejného osvětlení předmětné 
cyklostezky dle přílohy č. 2, 

s c h v a l u j e  

stažení žádosti o podporu na základě 18. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na akci „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 
Rušička – Broumovská“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
schváleným usnesením zajistit informování poskytovatele dotace 18. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o stažení 
žádosti o podporu akce „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rušička – Broumovská“ 

KT: 07/2016 

USNESENÍ Č. 655/2016 

Řešení informačního systému parkování v Liberci 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města se zpracovaným 
koncepčním návrhem řešení informačního systému parkování v Liberci. Navržené řešení 
spočívá v etapovitém zavedení monitoringu stávajícího stavu parkovišť ve vlastnictví města 
Liberce a etapovitý návrh řešení dopravního značení (včetně proměnného) – tj. komplexního 
naváděcího systému na parkoviště v centru města Liberce. Řešení informačního systému 
parkování v centru města Liberce bylo schváleno komisí dopravy v červnu tohoto roku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

koncepční návrh řešení informačního systému ve městě Liberci, zpracovaný v květnu 2016 
společností JAP projekt, s. r. o., pod zakázkovým číslem 16 – 20 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. předat jedno paré projektu – Řešení informačního systému odboru strategického rozvoje 
a dotací a jedno paré projektu odboru hlavního architekta, 

KT: 08/2016 

2. seznámit Radu města Liberce s etapovitým harmonogramem realizace a finančním 
vyčíslením monitoringu stávajících parkovišť ve vlastnictví města Liberce a technickým 
řešením monitoringu stávajícího stavu parkovacích ploch ve vlastnictví města Liberce, 

KT: 09/2016 

3. seznámit s koncepčním návrhem řešení informačního systému ve městě Liberci vlastníky 
nebo provozovatele soukromých parkovacích ploch (Plaza, Forum, parkovací dům Krajské 
vědecké knihovny ve městě Liberci, vlastníka parkovací plochy bývalého Intersparu, ZOO 
Liberec, p. o.) s cílem projednání zapojení těchto subjektů – partnerů do realizace 
předmětného projektu, 
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KT: 09/2017 

4. zajistit schválení předmětného projektu realizace komplexního naváděcího systému na 
parkoviště v centru města Liberce dotčenými orgány státní správy, Policie ČR a vlastníky 
silnic dotčených navigačním systémem ve městě Liberci, 

KT: 12/2017 

USNESENÍ Č. 656/2016 

Hromadný podnět občanů – úprava komunikace Příbramské náměstí 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je podnět společenství vlastníků jednotek domu 
č. p. 498/2 a 509/4, kteří chtějí opravit komunikaci, resp. úpravu odvodnění a navézt asfaltový 
recyklát vč. vyspravení výmolů na adrese Příbramské náměstí, Liberec 4 – Perštýn (p. p. č. 
5902/1) v délce cca 40 m. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
provedení opravy stávající komunikace dle žádosti a to asfaltovým recyklátem a jeho zhutněním 
včetně doplnění odvodnění umístěním svodnic 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o přijatém usnesení rady města, 

2. v případě schválení varianty A, zajistit provedení opravy stávající komunikace dle žádosti 
a to asfaltovým recyklátem a jeho zhutněním a doplnění odvodnění umístěním svodnic 

USNESENÍ Č. 657/2016 

Souvislá údržba chodníků v Liberci – schválení výsledku VŘ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení 
na zhotovitele stavby „Souvislá údržba chodníků v Liberci“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Souvislá údržba chodníků v Liberci“: 
Technické služby města Liberec, a. s., IČ 25007017, se sídlem: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 
s nabídkovou cenou: 4 780 417,36 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

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

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

T: 11/2016 

USNESENÍ Č. 658/2016 

Uzavření smlouvy o hudební produkci s agenturou nova-Art a., s. r. o. na 
zajištění adventních koncertů v roce 2016 

Stručný obsah: Předmětem smlouvy je zajištění adventního koncertu v kostele sv. Antonína 
v Liberci dne 4. 12. 2016, v rámci něhož vystoupí Dasha a Pajky Pajk, Epoque Quartet. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o hudební produkci s agenturou nova-Art a., s. r. o., se sídlem: Ringhofferova 
975, 251 68 Kamenice – Všedobrovice, IČ: 27443370 na zajištění adventního koncertu, dle 
přílohy č. 1 

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. 659/2016 

Poskytnutí věcného daru Krajské vědecké knihovně v Liberci z prezentace 
Kulturního fondu SML 

Stručný obsah: V roce 2011 byla Krajské vědecké knihovně v Liberci poprvé darována díla 
podpořená z Kulturního fondu SML. Do roku 2015 bylo nashromážděno další množství 
realizovaných děl, a proto se odbor cestovního ruchu, kultury a sportu rozhodl opět podpořit 
rozšíření knihovního fondu KVK v Liberci dalšími díly k využití širokou veřejností. Seznam 
publikací byl předjednán s KVK v Liberci a záměr poskytnout věcný dar knihovně byl 
projednán s komisí pro kulturu a cestovní ruch a správní radou Fondu kultury a cestovního 
ruchu. Návrh darovací smlouvy včetně seznamu publikací je přílohou. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím věcného daru z prezentace Kulturního fondu SML Krajské vědecké knihovně 
v Liberci, příspěvkové organizaci, 

2. s návrhem darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Krajskou vědeckou 
knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit poskytnutí věcného daru Krajské vědecké 
knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 1. 9. 2016 
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USNESENÍ Č. 660/2016 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec na provoz cyklobusu 

Stručný obsah: Dne 17. prosince 2015 byl zastupitelstvem města, usnesením číslo 318/2015 
schválen rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh plánu 
hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016. V rozpočtu odboru cestovního 
ruchu, kultury a sportu byla schválena částka na dotaci ve výši 50 000 Kč vč. DPH na provoz 
cyklobusu . 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti BusLine, a. s., 
zastoupené Jakubem Vyskočilem, se sídlem Na Rovinkách 211,513 25 Semily, 
IČ: 28360010, ve výši 50 000 Kč na provoz cyklobusu v roce 2016, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec, 
dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 661/2016 

Výjimka ze směrnice RM, vánoční výzdoba města  

Stručný obsah: V rámci výběru vhodné vánoční výzdoby pro Liberec bude dominantním 
hodnotícím kritériem estetická úroveň a technické vlastnosti (60 %), váha ceny bude výrazně 
nižší (30 %) a zohledněna bude i délka poskytnuté záruky za jakost (10 %). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec, a sice z článku X. Způsob hodnocení dle přiložené zadávací dokumentace 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit vypsání 
výběrového řízení 

T: 31. 7. 2016 

USNESENÍ Č. 662/2016 

Pronájem areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Doubí   

Stručný obsah: Statutární město Liberec se stalo majitelem areálu TJ Sokol Doubí. Cílem 
pronájmu je zajistit kontinuitu sportovní činnosti v daném areálu, vč. využívání blízkou 
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ZŠ Česká. Nájemné 5 320 Kč / měsíc vychází z přiloženého znaleckého posudku a odráží 
možnosti dané tělovýchovné jednoty. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků a nemovitostí tvořících areál fotbalového 
stadionu TJ Sokol Doubí v Liberci mezi statutárním městem Liberec a TJ Sokol Doubí, z. s. na 
dobu neurčitou dle přílohy č. 1 

s o u h l a s í  

s podnájmem části areálu (prostor v objektu č. p. 811 na pozemku parc. č. 188/22 v k. ú. Vesec 
u Liberce) společnosti U Velké Prahy, s. r. o. dle podnájemní smlouvy v příloze č. 4 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, zajistit uzavření 
nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 

T: 25. 8. 2016 

USNESENÍ Č. 663/2016 

Změna struktury obchodních společností 

Stručný obsah: Výzva orgánům obchodních společností ve vlastnictví města k dokončení 
transformace řídící struktury podle usnesení RM ze 17. 3. 2015. Představenstvům je doporučeno 
upravit stanovy na monistickou strukturu a vypsat výběrové řízení na statutárního ředitele. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

členům představenstev společností Technické služby města Liberce, a. s., Sportovní areál Ještěd, 
a. s. dokončit proces změny struktury společností a předložit návrh nových stanov radě města 
včetně návrhů případných personálních opatření 

T: 30. 9. 2016  

Aktualizace jednacího řádu rady města v souvislosti se změnami stanov 
obchodních společností města 

Stručný obsah: Změna jednacího řádu se týká především úpravy jednání rady města 
v působnosti valné hromady. Do návrhu se promítá nová terminologie ze zákona o obchodních 
korporacích a reaguje se na změny stanov v obchodních společnostech ve vlastnictví SML. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

  



 
 

48

USNESENÍ Č. 664/2016 

Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru 
dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je poskytnutí peněžitého daru 8 sborům 
dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných 
statutárním městem Liberec ve výši 20 000 Kč na jeden každý sbor. Peníze budou využity na 
podporu spolkové činnosti těchto sborů, práci s hasičskou mládeží a požární prevenci 
/viz důvodová zpráva/. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč každému z 8 sborů dobrovolných hasičů spolupracujících 
s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec dle vzorové 
smlouvy v příloze č. 1 

SDH Horní Hanychov 20 000 Kč 
SDH Karlinky 20 000 Kč 
SDH Krásná Studánka 20 000 Kč 
SDH Machnín 20 000 Kč 
SDH Pilínkov 20 000 Kč 
SDH Růžodol I 20 000 Kč 
SDH Vesec 20 000 Kč 
SDH Vratislavice nad Nisou 20 000 Kč 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat smlouvy o poskytnutí daru s jednotlivými sbory 
dobrovolných hasičů 

T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 665/2016 

Přijetí dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 
z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015 

Stručný obsah: Statutární město Liberec získalo v roce 2015 dotaci 300 000 Kč na pořízení 
dopravního automobilu pro JSDH Machnín. Termín realizace akce byl do 30. 6. 2016. Z důvodu 
opakování výběrového řízení nebylo možné tento termín dodržet, proto město požádalo 
o prodloužení termínu do 31. 12. 2016. Žádosti bylo ze strany kraje vyhověno a prodloužení 
termínu realizace řeší dodatek smlouvy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 z Dotačního fondu 
Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 
č. OLP/2296/2015 /dle přílohy č.3/ 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthánymu, primátorovi města, podepsat dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec /dle přílohy č. 3/ 
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T: 07/2016 

USNESENÍ Č. 666/2016 

Uzavření dohody o přistoupení příspěvkové organizace Větrník k rámcové 
smlouvě s operátorem 

Stručný obsah: Uzavření dohody o přistoupení nové příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 
Větrník, Liberec, Riegrova 1278/16, Liberec I – Staré Město, 460 01, Liberec IČ: 71294511, 
k rámcové smlouvě s operátorem mobilních služeb s účinností od 1. 9. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o přistoupení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, 
Riegrova 1278/16, Liberec I – Staré Město, 460 01, Liberec, IČ:71294511, k rámcové smlouvě 
o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 016291 dle přílohy č. 1 s účinností od 
1. 9. 2016 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat dohodu za stranu účastníka a za stranu dalšího 
účastníka z titulu statutárního zástupce zřizovatele a zajistit její uzavření 

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 667/2016 

Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení 
prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ pro volby do 
zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Stručný obsah: Schválení všeobecné výjimky ze směrnice rady města č. 3 RM a následné 
uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci a doručení zásilek s obsahem hlasovacích 
lístků. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

všeobecnou výjimku ze směrnice rady města č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML v souladu 
s bodem 6.18 této směrnice a uzavření smlouvy o kompletaci zásilek a jejich doručení 
prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ s Českou poštou, s. p. 
IČ: 47114983 dle přílohy č. 2  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat smlouvu a zajistit její uzavření 

T: 08/2016 



 
 

50

USNESENÍ Č. 668/2016 

Hodnocení 6. řádného ZM konaného dne 23. 6. 2016 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberec, které 
se konalo dne 23. června 2016, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstka 
primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra a pana primátora 

Přílohy: 

k usnesení č. 593/2016 
k usnesení č. 594/2016 
k usnesení č. 595/2016 
k usnesení č. 596/2016 
k usnesení č. 597/2016 
k usnesení č. 598/2016 
k usnesení č. 607/2016 
k usnesení č. 608/2016 
k usnesení č. 609/2016 
k usnesení č. 610/2016 
k usnesení č. 611/2016 
k usnesení č. 612/2016 
k usnesení č. 613/2016 
k usnesení č. 614/2016 
k usnesení č. 617/2016 
k usnesení č. 621/2016 
k usnesení č. 622/2016 

k usnesení č. 623/2016 
k usnesení č. 624/2016 
k usnesení č. 626/2016 
k usnesení č. 627/2016 
k usnesení č. 628/2016 
k usnesení č. 629/2016 
k usnesení č. 630/2016 
k usnesení č. 631/2016 
k usnesení č. 634/2016 
k usnesení č. 635/2016 
k usnesení č. 636/2016 
k usnesení č. 637/2016 
k usnesení č. 638/2016 
k usnesení č. 639/2016 
k usnesení č. 640/2016 
k usnesení č. 642/2016 
k usnesení č. 643/2016 

k usnesení č. 644/2016 
k usnesení č. 646/2016 
k usnesení č. 647/2016 
k usnesení č. 649/2016 
k usnesení č. 651/2016 
k usnesení č. 653/2016 
k usnesení č. 655/2016 
k usnesení č. 657/2016 
k usnesení č. 658/2016 
k usnesení č. 659/2016 
k usnesení č. 660/2016 
k usnesení č. 662/2016 
k usnesení č. 664/2016 
k usnesení č. 665/2016 
k usnesení č. 666/2016 
k usnesení č. 667/2016 

 

V Liberci 21. července 2016 

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

 

Stručný obsah: Další pokračování projektu z roku 2015 "Asistent městské policie", kte-

rý je finančně podporován úřadem práce. 

 

Dne 7. 4. 2015 schválila Rada města Liberec pod č. 239/2015 projekt „Asistent měst-

ské policie“. Ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci šlo o příspěvek ke zlepšení stavu veřej-

ného pořádku v budově úřadu práce a jeho bezprostředního okolí.  

Bylo vyhlášeno výběrové řízení a z osob evidovaných na úřadu práce byli vybráni 4 

asistenti městské policie. Tito pracovníci prošli základním školením, které bylo zaměřeno 

zejména na základní právní vědomí asistentů a praktický výkon služby na veřejnosti.  

Po ročních zkušenostech s prací asistentů byl celý projekt vyhodnocen a zejména ze 

strany úřadu práce byl hodnocen kladně. Podle vyjádření pracovníků přispěl ke zklidnění situ-

ace v daném místě.  

V současné době jsou v pracovním poměru 3 asistenti městské policie. Od 1. 8. 2016 

by měli v pracovním poměru pokračovat 2 asistenti, a to do té doby, dokud bude projekt fi-

nančně podporován z úřadu práce.  

 

Náklady na pokračování projektu 

 

Mzdové prostředky 2 asistenti vč. odvodů 160 800,-- 

Podpora z úřadu práce na 2 asistenty 120 000,-- 

Podíl  statutárního města Liberec 49 800,-- 

- Zákonný odvod mezd 
40 800,-- 

- Stravenky pro 2 asistenty 
9 000,-- 

 

Vzhledem k tomu, že Úřad práce v Liberci projevil zájem o pokračování spolupráce 

s městskou policií a asistenty městské policie, navrhujeme pokračovat v projektu do té doby, 

dokud bude finančně podporován Úřadem práce.  

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-

náním v radě města. 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 594/2016



Příloha usnesení č. 595/2016



Příloha usnesení č. 595/2016



Příloha usnesení č. 595/2016



Příloha usnesení č. 595/2016



Příloha usnesení č. 595/2016



Příloha usnesení č. 595/2016



Příloha usnesení č. 595/2016



Příloha č. 1

Návrh RO č.4) 2016 -  Příjmy 22 530 227

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG B) Dotace 22 530 227 Kč
0 4116 13015 1 10330000000 Dotace MPSV - výkon sociální práce odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 1 480 500 1 480 500
0 4116 104513013 217 10368000000 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanosti (EU) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 1 076 584 1 076 584
0 4116 104113013 217 10368000000 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanosti (SR) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 126 657 126 657
0 4116 29008 1 10192000000 Dotace MZ - Odborný lesní hospodář odd. rozpočtu a financování / 000300120027 365 504 364 706 730 210
0 4116 34352 4 10219000000 Dotace MK - Divadelní činnost odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 6 300 000 6 300 000
0 4116 34352 5 10219000000 Dotace MK - Divadelní činnost odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 1 120 000 1 120 000
0 4116 13011 1 10171000000 Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí odd. rozpočtu a financování / 000300120027 8 030 000 8 030 000 8 030 000
0 4122 4 10369000000 Dotace KÚ - D. F. X. Š. - nákladní automobil odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 2 272 380 2 272 380
0 4122 13305 7 10213000000 Dotace KÚ - CZaSP - Poskytování sociálních služeb odd. rozpočtu a financování / 000300120027 2 090 400 1 393 600 3 484 000
0 4122 220 10370000000 Dotace KÚ - ZUŠ - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 20 000 20 000
0 4122 6 10164000000 Dotace KÚ - Dětské centrum sluníčko - státní příspěvek odd. rozpočtu a financování / 000300120027 437 760 345 800 783 560

Příloha usnesení č. 596/2016



Příloha č. 2

Návrh RO č. 4) 2016 -  Výdaje 22 530 227

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu 9 875 206

Odbor sociální péče 92 000
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6171 5136 13011 1 20001000000 Knihy a učební pomůcky odd.soc.právní ochr.dětí/000200090021 2 000 2 000 4 000
6171 5139 13011 1 20004000000 Nákup služeb odd.soc.právní ochr.dětí/000200090021 58 000 22 000 80 000
6171 5137 13011 1 20003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek odd.soc.právní ochr.dětí/000200090021 0 50 000 50 000
6171 5173 13011 1 20002000000 Cestovné odd.soc.právní ochr.dětí/000200090021 0 8 000 8 000
4329 5194 13011 1 20040000000 Věcné dary odd.soc.právní ochr.dětí/000200090021 10 000 10 000 20 000

Kancelář  tajemníkka 9 418 500
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6171 5011 13011 1 20009000000 Platy zaměstnanců odd.personální / 000200050005 5 633 000 Kč 5 638 000 11 271 000 Kč

6171 5031 13011 1 20011000000 Povinné pojistné na socialní zabezpečení odd.personální / 000200050005 1 408 000 Kč 1 409 500 2 817 500 Kč

6171 5032 13011 1 20009000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odd.personální / 000200050005 507 000 Kč 507 500 1 014 500 Kč

6171 5038 13011 1 20013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odd.personální / 000200050005 24 000 Kč 23 000 47 000 Kč

6171 5167 13011 1 20033000000 Školení a vzdělávání odd.personální / 000200050005 50 000 Kč 60 000 110 000 Kč

6171 5011 13015 1 20009000000 Platy zaměstnanců odd.personální / 000200050005 0 1 101 400 1 101 400
6171 5031 13015 1 20011000000 Povinné pojistné na socialní zabezpečení odd.personální / 000200050005 0 275 400 275 400
6171 5032 13015 1 20009000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odd.personální / 000200050005 0 99 100 99 100
6171 5038 13015 1 20013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odd.personální / 000200050005 0 4 600 4 600
6171 5139 13011 1 20004000000 Nákup materiálu odd.provozu a správy budov/000200050009 14 000 20 000 34 000
6171 5151 13011 1 20015000000 Studená voda odd.provozu a správy budov/000200050009 24 000 18 000 42 000
6171 5152 13011 1 20016000000 Teplo odd.provozu a správy budov/000200050009 120 000 65 000 185 000
6171 5154 13011 1 20017000000 Elektrická energie odd.provozu a správy budov/000200050009 80 000 65 000 145 000
6171 5156 13011 1 20019000000 Pohonné hmoty odd.provozu a správy budov/000200050009 15 000 25 000 40 000
6171 5162 13011 1 20024000000 Služby telekomunikací odd.provozu a správy budov/000200050009 4 000 27 000 31 000
6171 5169 13011 1 20394000000 Kopírovací služby odd.provozu a správy budov/000200050009 0 80 000 80 000

Odbor životního prostředí 364 706
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

1036 5212 29008 1 20755000000 Odborný lesní hospodář - fyzické osoby odbor životního prostředí/ 000200070000 92 638 92 163 184 801
1036 5213 29008 1 20756000000 Odborný lesní hospodář - právnické  osoby odbor životního prostředí/ 000200070000 272 868 272 543 545 411

D) Organizace města/ s účastí města a další PO 12 655 021

PAR RP ÚZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji
Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace 345 800

3529 5336  6 20586000000 Dotace KÚ - státní příspěvek odd. humanitní / 000500170040 437 760 345 800 783 560
Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace 1 393 600

3599 5336 13305 7 20780000000 Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb odd. humanitní / 000500170040 2 090 400 1 393 600 3 484 000
Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace 8 572 380

3311 5336 34352 4 20785000000 Dotace MK - Divadelní činnost odd. školství / 000500170039 0 6 300 000 6 300 000
3311 6356 4 21110000000 Dotace KÚ - nákladní automobil odd. školství / 000500170039 0 2 272 380 2 272 380

Naivní divadlo, příspěvková organizace 1 120 000
3311 5336 34352 5 20785000000 Dotace MK - Divadelní činnost odd. školství / 000500170039 0 1 120 000 1 120 000
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ZŠ ul. 5. května 1 203 241
3113 5336 104513013 217 21099000000 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) odd. školství, / 000500170039 0 1 076 584 1 076 584
3113 5336 104113013 217 21099000000 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) odd. školství, / 000500170039 0 126 657 126 657

ZUŠ  Frýdlantská, příspěvková organizace 20 000
3231 5336 220 20935000000 Dotace KÚ -Projekty odd. školství, / 000500170039 0 20 000 20 000
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                                                                                                                               Příloha  

 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2017 

a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021 

________________________________________________________________ 

 

 1) Projednání harmonogramu přípravy rozpočtu města na rok 2017 a rozpočtového výhledu  

     na roky 2018 – 2021 na 13. schůzi rady města. 

                                                                                                   Termín:      19. 7. 2016 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

2) Seznámení vedoucích odborů s plánem a způsobem přípravy rozpočtu města na rok 2017. 

                                                                                                   Termín:      8/2016 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

3) Zajištění podkladů pro zpracování rozpočtového výhledu SML na roky 2018 – 2021.  

                                                                                                   Termín:      9/2016 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

4) Zpracování návrhu rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti 

    na rok 2017 za město. 

    Návrh dalšího postupu pro zpracování rozpočtu výdajů (závazky plynoucí ze smluvních 

    vztahů, výdaje příspěvkových organizací a obchodních společností, kapitálové výdaje,  

    fondy, ostatní běžné výdaje). 

                                                                                                   Termín:      9/2016 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

5) První čtení rozpočtu.  

    Projednání návrhu rozpočtu příjmů, výdajů, financování, výnosů a nákladů hospodářské 

    činnosti za město na rok 2017. 

    Úprava příjmových a výdajových limitů pro zpracování rozpočtu města na rok 2017    

    v souladu s rozpočtovými pravidly na řádné schůzi rady města. 

                                                                                                  Termín:      9/2016 

                                                                                                  Zodpovídá: Ing. Karban 
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6) Projednání stavu přípravy rozpočtu na rok 2017 ve finančním výboru. 

                                                                                                  Termín:      10/2016 

                                                                                                  Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 7) Zpracování návrhu rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů na rok 2017 dle  

     schválených zásad a zpracování návrhu naplňování a čerpání fondu rozvoje na rok 2017 

včetně projednání ve správní radě  

                                                                                                 Termín:      9 - 10/2016 

                                                                                                 Zodpovídá: garanti ( primátor, 

                                                                                                                    náměstci, tajemník ) 

                                                                                                 Zajistí:        vedoucí odborů 

 

      8) Zpracování celkového návrhu rozpočtu města doplněného o příjmovou i výdajovou část 

    rozpočtu na rok 2017.                                                                  

                                                                                                Termín:      10/2016  

                                                                 Zodpovídá: Ing. Karban 

 

9) Zpracování rozpočtového výhledu města na roky 2018 – 2021. 

                                                                                                Termín:      10 – 11/2016 

                                                                                                Zodpovídá: Ing. Karban 

 

10) Projednání rozpočtu na rok 2017 s veřejností spolu s návrhem možnosti participativního 

rozpočtování. 

                                                                                               Termín:      10/2016 

                                                                                               

Zodpovídá: Bc. Lucie Blažková 

(specialista pro zapojování veřej-

nosti) a náměstek pro ekonomiku 

 

11) Zpracování konečného návrhu rozpočtu města na rok 2017 a rozpočtového výhledu 

      na roky 2018 - 2021.                                   

                                                                                              Termín:      11/2016   

                                                                                              Zodpovídá: Ing. Karban 
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12) Druhé čtení rozpočtu.  

      Předložení návrhu rozpočtu města na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky  

      2018 – 2021 na řádné schůzi rady města. 

                                                                                              Termín:      15. 11. 2016 

                                                                                              Zodpovídá: Ing. Karban 

 

13) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky  

      2018 – 2021 ve finančním výboru. 

                                                                                              Termín:      16. 11. 2016 

                                                                                              Zodpovídá: Ing. Karban 

 

14) Vyvěšení radou města schváleného návrhu rozpočtu města na rok 2017 na úřední desku 

       a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. 

                                                                                             Termín:      do 28. 11. 2016 

                                                                                             Zodpovídá: Ing. Karban 

 

15) Třetí čtení rozpočtu. 

       Předložení návrhu rozpočtu města na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 

       2018 – 2021 k projednání a schválení do řádného zasedání zastupitelstva města. 

                                                                                             Termín:      15. 12. 2016 

                                                                                             Zodpovídá: náměstek pro ekonomiku  
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SMLOUVA  

O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

KPMG Česká republika, s. r. o. 

se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326 

zastoupenou: Ing. Petrem Bučíkem, Jednatelem 

IČ: 00553115 

DIČ: CZ699001996 

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

a 

Statutární město Liberec  

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

zastoupenou: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora   

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

 

(dále jen „Objednatel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně 

též jako „Smluvní strana“).  

 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je poskytování poradenských služeb dle zadání Objednatele, které se 

týká zejména poskytnutí odborného a ekonomického poradenství v oblasti centrálního 

zásobování teplem (dále jen „Služby“), přičemž rozsah těchto Služeb je blíže specifikován v 

Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

2. Žádná rada, výrok, vyjádření k očekávaným událostem, předpověď či doporučení poskytnuté 

v rámci Služeb není žádnou formou záruky za stanovení, predikci budoucích událostí, 

okolností, doporučení k určitému postupu, neprovedení konkrétní transakce, operace či plánu. 

3. Za to se zavazuje Objednatel zaplatit Poskytovateli odměnu, za podmínek dále uvedených 

v této Smlouvě. 
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II. 

Doba trvání Smlouvy a termín plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že doba trvání Smlouvy je stanovena na dobu určitou a běží ode 

dne účinnosti této Smlouvy do doby dodání Služeb a úplného zaplacení za ně. 

2. Termíny dodání dílčích Služeb dle této Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 1.   

 

III. 

Objednávky, prováděcí smlouvy 

1. Obsah Objednávky. Objednávka vystavená Klientem a zaslaná Poskytovateli (postačí 

elektronickou poštou) se bude řídit v záležitostech v ní neupravených touto smlouvou a bude 

vždy obsahovat následující ujednání: 

 označení smluvních stran, 

 konkrétní specifikaci plnění, 

 požadovaný termín realizace, 

 předpokládaný rozsah hodin Poskytovatele potřebných k plnění dílčí objednávky, 

 místo plnění,  

 určení kontaktní osoby za Klienta a Poskytovatele,  

 datum, identifikaci a podpisy oprávněných osob podepisujících Objednávku. 

 

2. Objednávka se stává závaznou po její akceptaci Poskytovatelem. Akceptaci Konzultant 

provede zasláním potvrzení o akceptaci Objednávky prostřednictvím emailu kontaktní osobě 

Klienta do 5 pracovních dnů od obdržení Objednávky.  

3. V případě, že Poskytovatel odmítá některé z podmínek stanovených Objednávkou, je povinen 

o tom Klienta informovat písemnou formou (postačí elektronickou poštou) do 5 pracovních 

dnů po obdržení Objednávky a navrhnout změny Objednávky. Dohodnou-li se na tom smluvní 

strany, upraví podmínky konkrétního požadovaného plnění prováděcí smlouvou, speciální vůči 

této rámcové smlouvě. Kde je v této smlouvě použit pojem Objednávka, rozumí se tím též 

prováděcí smlouva.  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že v průběhu trvání každé konkrétní Objednávky může dojít 

k změně specifikace plnění po dohodě obou smluvních stran. Pokud bude změna, podle názoru 

alespoň jedné smluvní strany, představovat významnější změnu rozsahu plnění, bude touto 

stranou navržen dodatek prováděcí smlouvy, resp. nová Objednávka, která upraví termíny 

plnění a cenu. Změna bude realizována až po podepsání takového dodatku oběma smluvními 

stranami.  

5. Ukončení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost Objednávky, přičemž trvá-li účinnost 

Objednávky i po ukončení této smlouvy, pak práva a povinnosti smluvních stran se ve vztahu 

k Objednávce řídí i nadále podmínkami této smlouvy. Smluvní strana může odstoupit od 

příslušné Objednávky v případě jejího podstatného porušení definovaného touto smlouvou 

druhou smluvní stranou.  

6. Není-li v Objednávce stanoveno jinak, uzavírá se Objednávka na dobu určitou, a to na dobu 

poskytování Služby dle dané Objednávky. 
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7. Ustanovení Objednávky mají přednost před ustanoveními této smlouvy. Tato smlouva se 

použije ve vztahu k Objednávce subsidiárně, to znamená, že práva a povinnosti smluvních stran 

výslovně neupravená Objednávkou se řídí touto smlouvou. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje:  

b. jmenovat kontaktní osobu za Poskytovatele zodpovědnou za dohled nad plněním Služeb a 

jeho řízení v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě,  

c. poskytnout Služby s odbornou péčí, 

d. aktivně projednávat s Objednatelem postup prací, informovat o jejich průběžných 

výsledcích a průběžně s ním konzultovat své návrhy a doporučení včetně možného či 

vhodného rozšíření či změn Služeb za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této 

Smlouvy,  

e. bez zbytečného odkladu informovat pokud možno písemně Objednatele o ohrožení 

poskytnutí Služeb dle této Smlouvy (zejména nemožnosti splnění služeb v souladu se 

Smlouvou),  

1.1 Poskytovatel není povinen aktualizovat poradenství, zprávu či další výstup v ústní či 

písemné formě poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služeb o události, ke kterým došlo po 

poskytnutí konečné verze daného poradenství, zprávy či jiného výstupu. 

1.2 Poskytovatel bere na vědomí, že vedoucí projektu Objednatele není oprávněn odsouhlasit 

či podepsat jménem Objednatele jakékoli dodatky či změny, týkající se ustanovení a 

podmínek této Smlouvy ve změnách těchto dodatků ke Smlouvě a že případné dodatky 

nebo změny této Smlouvy podepsané vedoucím projektu Objednatele nebudou pro 

Objednatele jakýmkoliv způsobem právně závazné a tedy ani vymahatelné. 

2. Objednatel se zavazuje: 

a. jmenovat kontaktní osobu za Objednatele oprávněnou jednat jménem Objednatele ve 

věcech týkajících se plnění předmětu Smlouvy,  

b. poskytnout Poskytovateli v přiměřené lhůtě veškerou součinnost, zejména správné a úplné 

informace, písemnosti a materiály nebo jiná potřebná plnění vyžadovaná pro plnění 

závazků Poskytovatele podle této Smlouvy. Shledá-li Objednatel, že určité informace jím 

poskytnuté jsou nepravdivé nebo zavádějící, neprodleně o této skutečnosti uvědomí 

Poskytovatele, pokud možno písemně, a předá Poskytovateli správné informace, 

c. poskytnout zaměstnancům Poskytovatele na základě této Smlouvy přístup k zaměstnancům 

Objednatele včetně vedoucích zaměstnanců a na pracoviště Objednatele v přiměřenou a 

předem dohodnutou dobu, 

d. průběžně informovat Poskytovatele o všech změnách, které by mohly mít vliv v průběhu 

prací zejména na předmět Smlouvy nebo po dokončení předmětu Smlouvy zhoršit jeho 

pozici, dobytnost pohledávek, zejména je Objednatel povinen oznámit Poskytovateli změny 

jeho právní formy, zrušení společnosti bez likvidace, zahájení insolvenčního řízení nebo 
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zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Objednatele, 

vstup Objednatele do likvidace apod. 

e. uznat, že Poskytovatel při realizaci předmětu Smlouvy bude vycházet výhradně 

z informací, údajů a podkladů poskytnutých Objednatelem, případně ze všeobecně 

uznávaných veřejných zdrojů, že nebude provádět nezávislé ověřování přesnosti, správnosti 

a úplnosti těchto informací, údajů a podkladů, nebude odhalovat chyby a nebude přebírat 

odpovědnost za přesnost, správnost a úplnost těchto informací, údajů a podkladů. 

2.1 Objednatel bere na vědomí skutečnost, že vedoucí projektu Poskytovatele není oprávněn 

odsouhlasit či podepsat jménem Poskytovatele jakékoli dodatky či změny, týkající se 

ustanovení a podmínek této Smlouvy a že případné dodatky nebo změny této Smlouvy 

podepsané vedoucím projektu Poskytovatele nebudou pro Poskytovatele jakýmkoliv 

způsobem právně závazné a tedy ani vymahatelné.  

2.2 V případě, že Objednatel nedodá Poskytovateli správné a úplné informace, neposkytne včas 

a řádně požadovanou asistenci či materiály anebo neumožní Poskytovateli přístup ke svým 

zaměstnancům podle podmínek této Smlouvy, pak Poskytovatel neodpovídá za případné 

prodlení nebo vady plnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo 

prodloužit veškeré konečné termíny o dobu odpovídající každému takovému prodlení 

způsobenému Objednatelem. 

2.3 V případě, že vzniknou z výše uvedených důvodů Poskytovateli další náklady v souvislosti 

s plněním svých závazků dle této Smlouvy, má Poskytovatel vůči Objednateli nárok na 

jejich plnou náhradu. 

2.4 Poskytovatel nebude odpovědný za škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím nepřesných, 

neúplných nebo nesprávných informací, údajů či podkladů dodanými Objednatelem. 

3. Žádná ze Smluvních stran není bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany 

oprávněna po dobu platnosti této Smlouvy a jeden rok po ukončení platnosti této Smlouvy, 

zaměstnat, případně snažit se zaměstnat přímo či nepřímo zaměstnance druhé Smluvní 

strany. Zaměstnancem druhé Smluvní strany se pro účely této Smlouvy rozumí osoba, která 

jako konzultant nebo zaměstnanec jedné Smluvní strany měla jakýkoliv vztah 

k poskytování poradenských služeb na základě této Smlouvy. Zaměstnáním zaměstnance 

druhé Smluvní strany se rozumí uzavření pracovního nebo obdobného poměru s daným 

zaměstnancem, či uzavření smluvního vztahu, jehož předmětem je poskytování 

poradenských služeb obdobného charakteru, jakým je předmět této Smlouvy. 

 

 

V. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Cena za plnění dle této Smlouvy je stanovena na základě odpracovaných hodin zaměstnanců 

Poskytovatele a platné sazby, definované v odstavci 2. tohoto článku Smlouvy. 

2. Hodinová sazba zaměstnanců poskytovatele je stanovena na 2 250 Kč/hodinu.  

3. Při vystavení jednotlivých Objednávek bude společně odsouhlasen rámec hodin potřebných na 

vykonání konkrétního zadání.  
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4. Celková cena za Služby je stanovena ve výši 300 000 Kč. Plnění nad rámec této celkové ceny 

musí být řešeno dodatkem k této Smlouvě. 

5. Poskytovatel bude fakturovat Objednateli v měsíčních intervalech na základě výkazů služeb 

odsouhlasených Objednatelem. 

6. Cena bude zaplacena Objednatelem na základě faktur – daňových dokladů vystavených a 

doručených Objednateli Poskytovatelem. Odsouhlasený výkaz služeb za daný měsíc je 

nedílnou součástí faktury. 

7. Splatnost faktur, které musí mít náležitosti daňových dokladů, činí 15 dnů od jejich doručení 

Objednateli. Platební povinnosti Objednatele plynoucí z této Smlouvy jsou splněny dnem 

připsání na účet Poskytovatele.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s placením faktur zaplatí 

Objednatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 

prodlení až do zaplacení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody dle obecně závazných 

právních předpisů.  

9. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn přerušit plnění 

předmětu Smlouvy až do zaplacení dlužné faktury. V takovém případě Poskytovatel není 

v prodlení s plněním podle této Smlouvy a neodpovídá za případnou škodu, která může 

Objednateli v této souvislosti vzniknout. Harmonogram plnění předmětu Smlouvy se 

přiměřeně prodlouží o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s placením faktury.  

10. Cena za plnění dle této Smlouvy nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH 

v zákonné výši bude připočítána ke všem částkám fakturovaným na základě této Smlouvy. Pro 

účely DPH je považováno plnění předmětu Smlouvy za průběžně dodávané. Předmět plnění 

vztahující se k jednotlivým fakturám je považován za dílčí plnění v rámci uzavřené smlouvy. 

Každé dílčí plnění bude považováno za uskutečněné v den uskutečnění zdanitelného plnění 

uvedený na příslušné faktuře. 

 

VI. 

Povinnost mlčenlivosti 

Důvěrnost informací 

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace obsažené nebo vyjádřené v této Smlouvě 

nebo jim dostupné ve spojení s touto Smlouvou budou považovat za důvěrné a uchovávat 

v tajnosti, dokud se tyto informace nestanou obecně veřejnými jinak, než na základě jednání 

nebo nedodržení povinností příjemce informací, jeho zaměstnanců nebo zástupců. Smluvní 

strany se zavazují, že skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem a souvisí s jeho 

společností, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 

strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění svých závazků dle podmínek 

této Smlouvy. 

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle této Smlouvy znamená zejména povinnost zdržet se 

jakéhokoli jednání, kterým by důvěrné informace byly jakoukoliv formou sděleny nebo 

zpřístupněny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele důvěrných 

informací nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby 

třetí osoby anebo by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 
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3. Žádná Smluvní strana nesdělí důvěrné informace žádné jiné osobě než svým odborným 

poradcům, zaměstnancům Poskytovatele a svým pojistitelům, kteří jim poskytují pojištění 

odpovědnosti za škodu. Takové sdělení však musí být učiněno při zachování povinnosti 

mlčenlivosti. Smluvní strana neprodleně informuje druhou Smluvní stranu, bude-li si vědoma 

porušení důvěrnosti informací kteroukoli osobou. 

4. Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují informace:  

a. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení 

tohoto článku ze strany příjemce, 

b. které jsou příjemci známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací 

od druhé Smluvní strany, 

c. které budou následně příjemci sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž 

není ve vztahu k nim nijak vázána, 

5. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na důvěrné informace, jejichž sdělení se vyžaduje ze 

zákona. 

6. Informace týkající se Objednatele může Poskytovatel sdílet v rámci členských společností 

Poskytovatele (síť kanceláří KPMG) za účelem prověření Objednatele a v souvislosti s 

interními procedurami řízení kvality a rizik, za podmínky, že tyto společnosti budou vázány 

povinností mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu jako Poskytovatel. 

7. Při poskytování Služeb může Poskytovatel použít počítačový software navržený pro usnadnění 

účinného řízení dat pro účely poskytování Služeb a zajištění dodržení závazků plynoucích ze 

Smlouvy. Při využívání takového software mohou být Objednatelem dodané údaje přeneseny 

v souladu se Smlouvou při zabezpečení adekvátní ochrany na počítačové servery, které jsou se 

zajištěním přístupu ovládány pod pravomocí Poskytovatele mimo území, na kterém sídlí. 

Poskytovatel stvrzuje, že takto přeneseným údajům je nadále poskytován stejný stupeň ochrany 

jako na území sídla Poskytovatele. 

8. Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může použít odkaz na firmu Objednatele a typ 

poskytnuté Služby jako referenci ve svých marketingových materiálech. 

9. Dojde-li v rámci plnění této Smlouvy ke zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem, 

uzavřou Smluvní strany v takovém případě Smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

 

VII. 

Práva k duševnímu vlastnictví 

1. Předmětem plnění podle této Smlouvy není know-how Poskytovatele, které zůstává majetkem 

Poskytovatele. Ve vlastnictví Poskytovatele zůstávají autorská práva a veškerá další práva 

spojená s duševním vlastnictvím k výstupům poskytovaných Služeb, ať již se jedná o ústní či 

materializované výstupy a pracovní podklady Poskytovatele. Úplným zaplacením ceny za 

Služby získává Objednatel vlastnictví k hmotným výstupům Služeb Poskytovatele (k CD, 

DVD, k vytištěným prezentacím apod.).  

2. Pokud by Poskytovatel poskytnutím Služeb porušil práva duševního vlastnictví třetích osob 

(zejména autorská práva), zavazuje se kromě případné úhrady škody též k tomu, že veškeré 
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povinnosti plynoucí z uvedeného porušení práv duševního vlastnictví sám splní, a veškeré 

požadavky vznesené vůči Objednateli vyřídí se žadatelem (třetí stranou) přímo sám.  

3. Poskytovatel dává Objednateli souhlas, aby užil plnění poskytnuté dle této Smlouvy k účelu 

jeho aplikace ve své společnosti. 

4. Objednatel uznává a je si vědom, že veškeré rady, doporučení, informace či výstupy Služeb, 

které mu byly poskytnuty v jakékoli formě, jsou pouze pro jeho interní využití a za tímto účelem 

je oprávněn si zhotovit nezbytný počet rozmnoženin (kopií). Výstupy Služeb nelze bez 

předchozího písemného souhlasu Poskytovatele používat jako odkaz, zveřejňovat či jinak 

citovat, dále distribuovat mimo vaši Společnost, ať již v celku nebo z části, s výjimkou případů, 

kdy je toto vyžadováno zákonem. 

 

VIII. 

Náhrada škody 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše škody způsobená v příčinné souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy, kromě škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, 

se omezuje do výše skutečně vyplacené sjednané ceny Objednatelem Poskytovateli na základě 

cenového ujednání uvedeného v čl.V., odst.1. této Smlouvy ke dni vzniklé škody. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel neodpovídá za škody nepřímé a následné, ztráty 

dat nebo ušlý zisk.  

3. Dojde-li k prodlení s poskytováním Služeb jako celku dle této Smlouvy prokazatelně 

způsobené stranou Poskytovatele oproti termínu sjednanému v této Smlouvě, má Objednatel 

právo požadovat na Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Služeb bez 

DPH za každý i započatý den takového prodlení. Ujednání o smluvní pokutě se nevztahuje na 

případy, kdy je prodlení Poskytovatele způsobené prodlením ze strany Objednatele spočívající 

v nedodání relevantních informací a podkladů včas či prodlením, jež nastalo nezávisle na vůli 

Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinností (vyšší moc).  

 

IX. 

Doručování 

1. Vzájemná oznámení týkající se změn Smlouvy, ukončení Smlouvy, výzev k plnění mezi 

Smluvními stranami této Smlouvy se budou zasílat na adresy Smluvních stran, uvedené v jejím 

záhlaví (dále jen „adresa pro doručování“), musí být písemná a musí se zasílat doporučeným 

dopisem nebo kurýrní službou nebo předávat osobně. Pokud by některá ze Smluvních stran 

změnila svou adresu pro doručování pošty, vyrozumí druhou Smluvní stranu do deseti dnů po 

takové změně.  

2. Ostatní oznámení neuvedená v čl. IX. odstavec 1, mohou být učiněna i elektronickou formou 

odesláním emailu na příslušnou adresu. Pro tyto oznámení Smluvní strany souhlasí s 

používáním elektronických prostředků a takováto komunikace je rovnocenná podepsané 

písemné komunikaci.  

3. Smluvní strany zároveň přijímají rizika spojená s formou elektronické komunikace (včetně 

bezpečnostního rizika či rizika neoprávněného přístupu do této komunikace) a zavazují se 

vykonávat testování na přítomnost virů.  
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4. Smluvní strana, která použije nešifrovaný způsob výměny informací při posílání důvěrných 

informací prostřednictvím internetu, odpovídá za škodu v důsledku případného prozrazení 

důvěrných informací neautorizovaným osobám. 

 

X. 

Kontaktní osoby 

1. Smluvní strany určují své oprávněné zástupce, kteří budou zabezpečovat spolupráci a 

vzájemnou informovanost obou stran, předávání potřebných podkladů, dokumentů a výstupů 

(dále jen „kontaktní osoby“). Kontaktní osoby může každá ze Smluvních stran kdykoliv změnit 

či doplnit písemným oznámením předaným druhé Smluvní straně. 

2. Kontaktními osobami za Objednatele jsou: 

 Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora  

 email: korytar.jan@magistrat.liberec.cz 

3. Kontaktními osobami za Poskytovatele jsou: 

 Ing. Petr Lux 

 email: plux@kpmg.cz 

4. Kontaktní osoby stanovené Poskytovatelem v čl. X. této Smlouvy jsou oprávněny za 

Poskytovatele předávat jednotlivé části plnění dle předmětu Smlouvy, jakož i celé plnění 

předmětu Smlouvy osobě nebo osobám, které si Objednatel určí. Stejně tak jednotlivé písemné 

výstupy bude Poskytovatel předávat kontaktní osobě nebo osobám určeným Objednatelem 

v sídle Objednatele.  

 

XI. 

Zproštění odpovědnosti za škodu 

1. Smluvní strany sjednávají, že povinnosti k náhradě škody se Smluvní strana zprostí, prokáže-

li, že jí ve splnění smluvní nebo zákonné povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná nebo nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá 

z osobních poměrů Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla Smluvní strana s plněním 

smluvené nebo zákonné povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla Smluvní strana podle 

Smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí. 

2. Pokud se následkem nepředvídatelné nebo nepřekonatelné překážky kterékoliv plnění 

související s touto Smlouvou zpozdí, nebo se stane nesplnitelným, pak se takové zpoždění nebo 

nesplnění nebude považovat za porušení této Smlouvy a lhůty ke splnění smluvních závazků 

se prodlouží o dobu trvání takovéto překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou 

překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou Smluvní stranu o této 

skutečnosti, o začátku trvání překážky, předpokládané době jejího trvání a možných důsledcích.  

3. Za nepředvídatelné nebo nepřekonatelné překážky se má například: 

přírodní katastrofa, terorizmus, požár, záplavy, povstání nebo stávky, výluka, válečný stav, jiné 

násilné nepokoje, nehody, kterým se nedalo vyhnout, přijetí zákona nebo každého 
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mimořádného výnosu zákonného úřadu, pokud příčiny a události leží mimo obvyklou kontrolu 

účastníků této Smlouvy 

4. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou 

nepředvídatelnou nebo nepřekonatelnou překážkou. 

 

XII. 

Ukončení Smlouvy 

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016. Tato Smlouva může být 

ukončena písemnou dohodou Smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání jejich práv 

vzniklých z této Smlouvy ke dni ukončení trvání Smlouvy. 

2. V případě, že některá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy a nesjedná nápravu do 10 dnů od doručení písemné výzvy druhé Smluvní 

strany, která bude obsahovat popis porušení závazku vyplývajícího z této Smlouvy a požadavek 

na nápravu v přiměřeném čase uvedeném ve výzvě, může druhá Smluvní strana od Smlouvy 

odstoupit, aniž by se tím vzdávala výkonu práv nebo prostředků k dosažení nápravy. 

3. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje (např.): 

a. prodlení se zaplacením smluvní ceny za Služby po dobu delší než 30 dní, 

b. porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací, 

c. nesoučinnost Objednatele, zejména zadržení či neposkytnutí informací nutných pro plnění 

předmětu Smlouvy. 

4. Dále může Smluvní strana odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a. na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční návrh byl 

zamítnut pro nedostatek majetku (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení, v platném znění), nebo druhá Smluvní strana podala návrh na zahájení 

insolvenčního řízení; 

b. vstoupí druhá Smluvní strana do likvidace, 

c. bude zahájeno trestní stíhání proti druhé Smluvní straně, nebo bude druhá Smluvní strana 

pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo jí byl uložen trest, ochranné či zajišťovací 

opatření. 

5. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní 

straně. Právní účinky nastávají dnem doručení písemného Oznámení o odstoupení od Smlouvy 

druhé Smluvní straně. 

6. V případě, že tato Smlouva bude ukončena odstoupením, má Poskytovatel právo na poměrnou 

úhradu z celkové ceny za část prací vykonaných na předmětu plnění dle této Smlouvy. 

 

XIII. 

Salvátorské ustanovení 

1. V případě, že se některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými a současně budou 

oddělitelná od ostatních ustanovení této Smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. 

V takovém případě se Smluvní strany zavazují takové neplatné ustanovení Smlouvy nahradit 
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ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu 

neplatného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu, po požádání kterékoliv Smluvní strany.  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé na základě této Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní budou řešit nejprve smírným jednáním. V případě, že se Smluvním stranám 

nepodaří vyřešit spor do 30 dnů ode dne, kdy byla jedné Smluvní straně doručena výzva druhé 

Smluvní strany k zahájení jednání o řešení tohoto sporu, bude spor vyřešen s  konečnou 

platností věcně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. 

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly na místní příslušnosti 

soudu tak, že místně příslušným soudem je soud určený dle místa sídla Poskytovatele. 

2. V záležitostech neupravených touto Smlouvou se právní vztahy Smluvních stran řídí platnými 

právními předpisy České republiky, zejm. zák. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 

znění. 

3. Žádná ze Smluvních stran nemá právo postupovat práva nebo závazky vyplývající ze Smlouvy 

na jinou stranu bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu 

s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné. 

4. Opomenutí některé ze Smluvních stran při využití nebo vymáhání práv, která jí příslušejí, není 

vzdáním se nároku na práva, která jim příslušejí. 

5. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. Právní 

nástupce dotčené Smluvní strany je však povinen písemně informovat druhou Smluvní stranu 

o této změně.  

6. Jakékoliv změny návrhu Smlouvy nebo návrhu dodatku Smlouvy budou Smluvní strany 

považovat za nový návrh Smlouvy nebo nový návrh dodatku Smlouvy. Smluvní strany použití 

§ 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vylučují. 

7. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemně a se souhlasem obou 

Smluvních stran. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž 

každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními 

stranami.  

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za 

zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
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12. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

13. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 

2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

15. Tato Smlouva spolu s přílohami představuje úplnou dohodu Smluvních stran a byla Smluvními 

stranami sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. 

16. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č….. ze dne. …… 

17. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního 

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

smlouvě 

 

V Praze dne ………………........ 

 

V Liberce dne ……………........ 

Za Poskytovatele  Za Objednatele 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Petr Bučík 

Jednatel  

 

 

 

………………………….…………  

Mgr. Jan Korytář 

Náměstek primátora pro ekonomiku, 

strategický rozvoj a dotace 
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Příloha č. 1 

Bližší specifikace zadání poradenských služeb 

 

V následující tabulce je uvedeno obsahové vymezení Služeb a je uveden popis výstupů projektu. 

 Odborné a ekonomické poradenství v oblasti CZT 

Cíl 

 

Hlavním cílem je provádět odborné a ekonomické poradenství pro Statutární město 

Liberec (SML) v oblasti centrálního zásobování teplem při vyjednávání dohody se 

společnostmi MVV Energie CZ a.s., ENERGIE Holding a.s., respektive Teplárnou 

Liberec, a.s. 

Oblasti Odborné a ekonomické poradenství bude na základě potřeb SML probíhat zejména v 

následujících oblastech:  

 Ekonomická analýza modernizace sítě centrálního zásobování teplem (projekt 

GreenNet) -  investiční náklady, návratnost investic, model financování, vliv na 

cenu tepla pro koncového zákazníka atd.  

 Dohoda o společném postupu mezi SML a Energií Holding (MVV Energie CZ, 

Teplárna Liberec) týkající se vkladu majetku SML do Teplárny Liberec - 

kontrola ocenění majetku a ekonomických aspektů dohody 

 Modernizace systému centrálního zásobování teplem (CZT) v Liberci - řešení 

majetkových podílů, kontrola finančních výkazů předkládaných Teplárnou 

Liberec apod. 

 Analýza vlivu zvoleného řešení na aktuální i budoucí cenu tepla, včetně analýz 

nákladů apod. 

Výstupy 1. Ekonomická analýza modernizace soustavy CZT 

2. Kontrola ocenění majetku a ekonomických aspektů dohody 

3. Analýza řešení majetkových podílů a kontrola finančních výkazů 

4. Analýza cen tepla a analýza nákladů 

5. Odborné poradenství na základě potřeb SML 

Součinnost  Aktivní zapojení projektového týmu ze strany SML včetně zajištění 

podkladových dat 

 

Doba trvání 

Předběžně je časový rámec odhadován Statutárním městem Liberec na 20 – 50 hodin v měsíci. Je 

předpokládáno, že doba trvání projektu bude stanovena na začátku projektu při detailní analýze 

potřeb klienta a podkladových dat a informací. Na základě zkušeností z předchozích projektů pak 

společnost KPMG navrhne časový plán průběhu projektu. 

Reálná doba trvání projektu se však bude odvíjet od specifických potřeb klienta během projektu. 
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Smlouva o poradenské činnosti 

 

 

 

BDO Advisory s.r.o. 

se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Radovanem Haukem, jednatelem 

IČ: 272 44 784, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235 

  

(dále jen “Poradce“) 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

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

zastoupená Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČ: 002 62 978 

 

(dále jen “Klient“) 

 

Poradce a Klient (dále společně jen “Smluvní strany“) uzavírají tuto Smlouvu o poradenské činnosti 

(dále jen “Smlouva“) ve smyslu ustanovení § 1 746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník“) 

 

 

 

čl. I. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Poradce se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, vykonávat pro Klienta 

poradenskou činnost v oblastech specifikovaných dále v čl. II. této Smlouvy. 

 

2. Klient se zavazuje zaplatit Poradci za poradenskou činnost, poskytnutou dle této Smlouvy, 

odměnu stanovenou dále v čl. IV. této Smlouvy a poskytovat Poradci veškerou součinnost 

potřebnou pro výkon poradenské činnosti. 

 

 

čl. II. 

Poskytované poradenské služby 

 

1. Předmětem poradenských služeb je poskytování odborného ekonomického poradenství při 

jednání mezi Statutárním městem Liberec (dále také „SML“) a firmami MVV Energie CZ a.s., 

ENERGIE Holding a.s., respektive společností Teplárna Liberec, a.s., a to v následujícím 

rozsahu: 
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a. ekonomické aspekty realizace projektu GreenNet (modernizace sítě centrálního 

zásobování teplem); jedná se zejména o ekonomickou analýzu investiční náročnosti, 

návratnosti investic, modelu financování, vliv na cenu tepla pro koncového zákazníka 

atd.;  

b. dohoda o společném postupu mezi SML a společnostmi ENERGIE Holding a.s., MVV Energie 

CZ a.s., Teplárna Liberec, a.s. týkající se vkladu majetku SML do společnosti Teplárna 

Liberec, a.s. – kontrola ocenění majetku a ekonomické aspekty dohody; 

c. další záležitosti související s modernizací systému centrálního zásobování teplem v 

Liberci, řešení majetkových podílů, kontrola finančních výkazů předkládaných společností 

Teplárna Liberec, a.s. Statutárnímu městu Liberec z ekonomického i věcného pohledu 

apod.; 

d. vliv zvoleného řešení na aktuální i budoucí cenu tepla, včetně analýz nákladů apod. 

 

2. Smluvní strany sjednaly, že jakékoli rozšíření poradenské činnosti poskytované Poradcem dle 

této Smlouvy nad rámec stanovený v odst. 1. tohoto článku bude sjednáno písemným 

dodatkem k této Smlouvě, v němž bude stanovena další poradenská činnost a odměna, kterou 

Klient uhradí. 

 

 

čl. III. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

 

1. Poradce se zavazuje vykonávat poradenskou činnost dle této Smlouvy s veškerou odbornou 

péčí, chránit jemu známé zájmy Klienta a informovat Klienta průběžně o plnění předmětu 

této Smlouvy. 

 

2. Klient je povinen poskytovat Poradci veškerou potřebnou součinnost a veškeré informace a 

podklady potřebné k plnění poradenské činnosti Poradce. 

 

3. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat a aktivně přistupovat k řešení jednotlivých 

oblastí poradenské činnosti poskytovaných dle této Smlouvy. 

 

4. Poradce je povinen vykonávat poradenskou činnost dle této Smlouvy v termínech dohodnutých 

s Klientem. 

 

5. Poradce předá výsledky své poradenské činnosti Klientovi, a to s ohledem na povahu 

jednotlivé poradenské činnosti a v souladu s konkrétní dohodou Smluvních stran, písemně i 

v elektronické podobě na datovém nosiči. 

 

6. Každá ze Smluvních stran určuje kontaktní osobu, která bude zabezpečovat vzájemné 

předávání informací a spolupráci, předávání potřebných dokumentů, podkladů a výsledků 

činnosti dle této Smlouvy. Dojde-li ke změně v osobách pověřených k výkonu komunikace dle 

tohoto odstavce, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna pouze písemným oznámením, 

předaným druhé Smluvní straně, provést změnu či doplnění. Smluvní strany sjednaly, že 
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takové změny a doplnění nejsou považovány za změny této Smlouvy a nebudou prováděny 

formou dodatku k této Smlouvě. 

 

Kontaktní osoba na straně Poradce:  

Ing. Radovan Hauk  

Tel.: +420 603 177 758, Email: radovan.hauk@bdo.cz  

 

Kontaktní osoba na straně Klienta: 

Mgr. Jan Korytář 

Tel: +420 776 561 736, Email: korytar.jan@magistrat.liberec.cz  

 

 

čl. IV. 

Odměna a náhrada nákladů 

 

1. Klient se zavazuje zaplatit Poradci za poradenskou činnost poskytnutou dle článku II. odst. 1 

této Smlouvy odměnu stanovenou na základě součinu odpracovaného času a hodinových sazeb 

pracovníků Poradce, přičemž smluvní hodinová sazba pracovní pozice Senior Consultant činí 

2.200 Kč (bez DPH), hodinová sazba pracovní pozice Manager činí 2.800 Kč (bez DPH) a 

hodinová sazba pracovní pozice Partner činí 3.500 Kč (bez DPH). Úhrada této odměny je 

podmíněna schválením pracovního výkazu ze strany Klienta.  

 

2. Celková cena za služby je stanovena ve výši 300 000,- Kč (bez DPH). Plnění nad rámec této 

celkové ceny musí být řešeno dodatkem k této Smlouvě. 

 

3. Odměna Poradce stanovená v odst. 1. tohoto článku nezahrnuje vedlejší věcné náklady 

(cestovné, ubytování). Úhrada vedlejších věcných nákladů je podmíněna jejich schválením ze 

strany Klienta. 

 

4. Poradce bude fakturovat Klientovi odměnu a náhradu vedlejších věcných nákladů vždy po 

ukončení kalendářního měsíce. 

 

5. Klient je povinen uhradit Poradci odměnu dle této Smlouvy na základě daňového dokladu 

s dobou splatnosti 14 dní. 

 

6. Bude-li Klient v prodlení s placením odměny v termínech a výších dle tohoto článku, je 

povinen uhradit Poradci úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

 

čl. V. 

Chráněné informace 

 

1. Veškeré informace sdělené kteroukoliv ze Smluvních stran při plnění povinností dle této 

Smlouvy, jsou považovány za přísně důvěrné a nesmí být zpřístupněny či jakýmkoliv jiným 
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způsob sděleny třetí osobě, s výjimkou informací, které byly v okamžiku sdělení veřejně 

známé nebo informací, které Smluvní strany získaly od třetích osob. 

 

2. Poradce je oprávněn poskytovat při nabídce poradenských činností jako reference následující 

typy údajů: 

(a) název projektu a Klienta; 

(b) kontaktní osoba, kontaktní e-mail; 

(c) stručný popis vykonané práce v rozsahu poskytované poradenské činností. 

 

 

 

čl. VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 

v platném znění. 

 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za 

zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

 

5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 

2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 31.12.2016. Závazek chránit informace 

dle čl. V. trvá i po skončení účinnosti Smlouvy. 

 

9. Ustanovení této Smlouvy lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami. 
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10. Tato Smlouva se sepisuje ve (2) dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 

Smluvních stran obdrží po (1) jednom vyhotovení Smlouvy. 

 

11. Pokud by tato Smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení 

bylo v rozporu s českým právním řádem, v důsledku čehož by mohla být posuzována jako 

neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné a Smlouva se posuzuje, jako by takové 

ustanovení nikdy neobsahovala. 

 

12. Smluvní strany této Smlouvy se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy 
vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto spory vyřešeny 
smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od Smlouvy 
odstoupit, nebo způsobují neplatnost. 

13. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č….. ze dne. …… 

14. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě 

 

 

 

V Praze, dne ……………… 

 

Poradce 

BDO Advisory s.r.o. 

 

 

……………………………… 

Ing. Radovan Hauk 

jednatel 

 

 

V Liberci, dne ……………… 

 

Klient 

Statutární město Liberec 

 

 

……………………………………… 

Mgr. Jan Korytář,  

Náměstek primátora 
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USNESENÍ Č. 595/2016 

Oslovení firem s poptávkou na ekonomické poradenství v souvislosti s dalšími 

kroky týkajícími se ekonomických aspektů naplňování dohody o společném 

postupu  

Stručný obsah: V listopadu a prosinci 2015 došlo k podepsání dohody o společném postupu mezi 

statutárním městem Liberec, Energií Holding, a. s. a MVV Energií CZ, a. s., která se týká vložení 

infrastruktury SML a EH do Teplárny Liberec. Protože se z ekonomického hlediska jedná o věc 

velkého rozsahu a značně neobvyklou, je předloženo radě města schválení materiálu, na základě 

kterého bude možné začít jednat o možnosti přizvat k dalšímu naplňování dohody o společném 

postupu ekonomického poradce. Součástí materiálu je i seznam oslovovaných firem a text 

poptávky. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

oslovení společností, které se zabývají ekonomickým poradenstvím, dle přílohy č. 3 s žádostí 

o nabídku služeb dle přílohy č. 2  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, oslovit společnosti dle přílohy č. 3 s žádostí o nabídku 

služeb dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
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INTERNÍ  PŘEDPIS 

 

PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ PROSTORU NEBO MÍST-

NOSTI VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 

Rada města Liberec se na své 13. schůzi dne 19.7.2016 usnesla v souladu s ustanovením         

§ 2302 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vydat tento interní předpis ke stano-

vení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve vlastnictví statutárního města Liberec. 

 

Článek 1 

PŘEDMĚT ÚPRAVY 

 

Interní předpis ke stanovení nájemného za účelem: 

a) provozování podnikatelské činnosti  - nájem prostoru nebo místnosti sloužící  

      alespoň převážně podnikání 

 

b) ostatní  - nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani             

    provozování podnikatelské činnosti 

  

 

Článek 2 

ZATŘÍDĚNÍ PROSTOR 

 

Tento interní předpis vychází z cenové mapy (tvoří přílohu tohoto interního předpisu), která je 

vodítkem pro stanovení výše nájemného v určité lokalitě města. Při stanovení výše nájemného 

se mohou zohlednit i další faktory – charakter služby, zájem města na udržení služby v dané 

lokalitě, specifičnost a nepostradatelnost poskytování služby pro občany (zdravotní služby), 

investice do prostor a objektu, stávající stav prostoru. 

 

 

Článek 3 

STANOVENÍ CENY 

 

Není-li upravena výše nájemného nebo úhrada za podnájem obecně závazným právním před-

pisem, stanoví se dohodou. 
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Její výše se určí podle zatřídění prostoru, případně podle účelu jeho využití  

 

3.1. Nejatraktivnější zóny jsou na cenové mapě vyznačeny oranžově a výchozí nájem 

min. 3.500,- Kč/m2 

 

3.2. Užší centrum města je vyznačeno zeleně a výchozí nájem min. 2.500,-Kč/m2 

 

3.3. Širší centrum města je vyznačeno žlutě a výchozí nájem min. 1.500,- Kč/m2. Součástí 

širšího centra jsou i ulice Fibichova, Riegrova a Lesní v úseku ul. Masarykova –       

ul.  Purkyňova. 

 

3.4. Mimo vyznačené území výchozí nájem min. 800,- Kč/m2 

 

3.5. Garáže 

 3.5.1. výchozí nájem min. 500,- Kč/m2 

 3.5.2. ul. Česká 617, ul. Nad Sokolovnou 616 nájem:  

           - 200,- Kč/m2 (jednotné nájemné s ohledem na to, že se jedná o garážová stání   

                                   určená pro handicapované občany) 

           - 500,- Kč/m2  (pouze v případě dlouhodobě neobsazeného garážového  

                                   stání handicapovanými občany) 

            

 

3.6. Mládežnické a nevýdělečné organizace 1,-Kč/m2 

 

3.7. Zdravotnická zařízení: 

  

 3.7.1. Ordinace praktického lékaře ve výši 500,-Kč/m2 

 3.7.2. Ordinace odborného lékaře (zubní, gynekologické, interna....) ve výši 600,-  

                      Kč/m2 

 3.7.3. Zdravotní ordinace v České ul. 617, kde jsou ošetřováni těžce tělesně postižení    

           vzhledem k časové náročnosti ošetření jednoho pacienta 

                      3.7.3.1. Ordinace praktického lékaře ve výši 250,-Kč/m2 

                      3.7.3.2. Ordinace odborného lékaře ve výši 300,-Kč/m2 
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Článek 4 

PODNÁJMY 

 

4.1.  Do podnájmu stávajícímu nájemci lze povolit pouze prostor max. do 50% z celkové 

pronajaté plochy. 

 

4.2. Výše podnájmu v předložené podnájemní smlouvě nesmí přesáhnout výši nájemného. 

 

4.3. Písemný předchozí souhlas k podnájmu bude vydán po projednání a schválení v radě 

města. 

 

 

Článek 5 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

5.1. Ceny jsou stanoveny v poloze  r o č n í h o  nájemného. 

5.2. Prostory vyznačené v příloze interního předpisu jsou do jednotlivých území zahrnuty 

po obou stranách příslušné vyznačené komunikace. 

5.3. Rada města může schválit sazbu ročního nájemného z nájmu prostor individuální, kte-

rá neodpovídá schváleným sazbám uvedeným v tomto „Interním předpisu“. 

5.4. Interní předpis nabývá účinnosti dnem 20.7.2016 

5.5. Tímto se ruší předchozí interní předpis schválený usnesením rady města č. 109/2014 

ze dne 4.2.2014. 
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Smlouva o výpůjčce 
č.  
 

uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
 
 
… 
(dále jen „půjčitel“ ) 
 

a 
 
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
IČO 71294392, 
zastoupená Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou  
(dále jen „vypůjčitel“ ) 
 
 
 

I. 
Předmět a účel výpůjčky 

 
1.1. Půjčitel prohlašuje, že je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec, a že mu 

byla v souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. V zřizovací 
listiny schválené usnesením zastupitelstva města č. 219/09 ze dne 29. 10. 2009, ve znění 
pozdějších dodatků, svěřena k hospodaření mj. budova č.p. …, součást pozemku p.č. 
…, v k.ú. …, obec Liberec (dále jen „budova“), která je ve vlastnictví statutárního 
města Liberec.  
 

1.2. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli k bezplatnému užívání následující 
nebytové prostory nacházející se v… podlaží budovy specifikované v čl. I odst. 1.1. této 
smlouvy: 

 

1.3. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli k bezplatnému užívání nebytové 
prostory specifikované v odst. 1.2 tohoto článku za účelem provozování ambulance 
zaměřené na poskytování specializované zdravotní péče o děti s očními vadami.  
 

1.4. Vypůjčitel nebytové prostory od půjčitele přijímá do bezúplatného užívání, a to ve stavu 
způsobilém k dohodnutému účelu užívání dle přechozího odst. 1.3.  
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II. 
Doba výpůjčky 

 
2.1.  Smluvní strany sjednávají výpůjčku prostor na dobu určitou 10 let, a to od 1.9.2016 do 

31.8.2026.   
 

III. 
Služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky 

 
3.1. Půjčitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání výpůjčky prostor dodávku služeb, 

jejichž poskytování je s užíváním prostor spojeno. Specifikace služeb spojených 
s užíváním vypůjčených prostor zajišťovaných půjčitelem je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy (dále jen „služby“).  
 

3.1. Vypůjčitel se zavazuje platit půjčiteli zálohy na služby dle rozpisu uvedeného v příloze 
č. 1 této smlouvy. Výše záloh je dohodnuta s přihlédnutím k poměru podlahové plochy 
vypůjčených prostor k celkové podlahové ploše budovy.  

 
3.2. Zálohy na služby je vypůjčitel povinen platit půjčiteli čtvrtletně vždy k 15. dni 

posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. měsíců březen, červen, září, 
prosinec) na účet půjčitele č. úč.: …, pod variabilním symbolem …. První úhrada záloh 
bude vypůjčitelem provedena za měsíce září až prosinec 2016 v částce … Kč se 
splatností k 15. 12. 2016. 

 
3.3. Ceny služeb půjčitel písemně vyúčtuje vypůjčiteli oproti zaplaceným zálohám na služby 

vždy jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do čtyř měsíců po té, co obdrží konečné 
vyúčtování za celou budovu. Vznikne-li na straně vypůjčitele přeplatek, je půjčitel 
oprávněn jej započíst proti jakýmkoliv pohledávkám, které vznikly půjčiteli za 
vypůjčitelem v souvislosti s touto smlouvou o výpůjčce. Nedojde-li k tomuto zápočtu a 
nedohodnou-li se strany na jiném postupu, je nedoplatek či přeplatek vyplývající 
z vyúčtování služeb splatný nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování 
vypůjčiteli. 

 
3.4. Smluvní strany souhlasí, že půjčitel je oprávněn jednostranně zvýšit úhradu za 

poskytované služby, dojde-li ke změně cen u dodavatelů služeb. Je však povinen tuto 
změnu písemně vypůjčiteli oznámit. Vypůjčitel se zavazuje hradit nově stanovenou výši 
úhrad za služby od měsíce následujícího poté, co mu bylo doručeno písemné oznámení 
půjčitele.  

 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
 

4.1. Vypůjčitel se zavazuje užívat vypůjčené nebytové prostory v rozsahu a k účelu 
stanovenému touto smlouvou a  způsobem pro sjednaný účel obvyklým. 
 

4.2. Vypůjčitel je povinen: 
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a) chránit nebytové prostory a budovu před poškozením, dodržovat příslušná 
ustanovení bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů tak, aby nevznikla 
škoda na zdraví, majetku, případně životním prostředí; 

b) udržovat nebytové prostory ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení a za tím 
účelem zajišťovat a provádět na svoje náklady běžnou údržbu a drobné opravy 
nebytových prostor; 

c) oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřebu jiných, než drobných oprav a 
údržby nebytových prostor; zároveň je vypůjčitel povinen umožnit provedení 
těchto i jiných nezbytných oprav prostor, jinak odpovídá za škodu, která 
nesplněním této povinnosti vznikne; 

d) zajišťovat na svoje náklady úklid nebytových prostor; 
e) zajistit dodržování povinností souvisejících s užíváním prostor a budovy těmi, 

kterým vypůjčitel umožní vstup do budovy a prostor; vypůjčitel odpovídá za 
veškeré škody způsobené takovými třetími osobami na majetku či zdraví. 
 

4.3. Vypůjčitel má právo na náhradu nákladů, které vynaložil na opravu, k níž je povinen dle 
této smlouvy půjčitel, ačkoli její potřebu půjčiteli řádně oznámil a ten ji bez zbytečného 
odkladu neprovedl, nebo pokud vypůjčitel provedl opravu sám se souhlasem půjčitele.  
 

4.4. Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy, přestavby či změny vypůjčených 
prostor bez předchozího písemného souhlasu půjčitele. Porušení této povinnosti je 
považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy a půjčitel je v takovém 
případě oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby. 
 

4.5. Veškeré úpravy, přestavby či změny prostor provedené se souhlasem půjčitele musí 
vypůjčitel provádět řádně, s náležitou odbornou péči a v souladu s příslušnými 
právními, technickými, hygienickými či jinými předpisy. Vypůjčitel je povinen ke dni 
skončení výpůjčky na své náklady odstranit veškeré provedené úpravy, přestavby či 
změny prostor a tyto uvést do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 

4.6. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli a třetím osobám za jakékoliv případné škody na majetku a 
zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním jakýchkoliv úprav, přestavby či změn bytu, a 
to bez ohledu na to, zda byly prováděny vypůjčitelem bez souhlasu nebo se souhlasem 
půjčitele.  
 

4.7. Vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčené nebytové prostory ani jejich část do 
užívání třetí osobě. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení 
podmínek této smlouvy a půjčitel je v takovém případě oprávněn vypovědět tuto 
smlouvu bez výpovědní doby. 
 

4.8. Vypůjčitel je povinen umožnit zástupcům půjčitele vstup do prostor za účelem kontroly 
dodržování podmínek této smlouvy a k provádění oprav a údržby prostor, které má dle 
této smlouvy provádět půjčitel. 

 
 

V. 
Ukončení výpůjčky 

 
5.1. Výpůjčka skončí: 
a) uplynutím sjednané doby výpůjčky, 
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b) před uplynutím doby výpůjčky písemnou dohodou uzavřenou mezi půjčitelem a 
vypůjčitelem, 

c) písemnou výpovědí. 
 

5.2. Výpůjčku dle této smlouvy lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních 
stran. Výpovědní doba se sjednává tříměsíční a začíná běžet ode dne následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď lze dát i bez udání důvodu.   
 

5.3. Půjčitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu jednostrannou písemnou výpovědí 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že půjčitel potřebuje předmět výpůjčky pro 
svoji potřebu, nebo pokud vypůjčitel užívá nebytové prostory v rozporu s touto 
smlouvu, zejm.: 
a) neužívá-li prostory řádně a ke sjednanému účelu,  
b) neuhradí-li půjčiteli řádně a včas náklady na služby,  
c) poruší-li povinnosti stanovené v čl. III této smlouvy, přičemž ust. čl. IVodst. 4.4. a 

4.7. tím nejsou dotčena. 
  

5.4. Výpovědní lhůty dle této smlouvy začínají běžet ode dne následujícího po doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
 

5.5. Ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen předat vyklizené prostory půjčiteli, a to 
ve stavu odpovídajícímu předávacímu protokolu s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení. V případě nesplnění této povinnosti je povinen uhradit vypůjčiteli náklady 
na uvedení prostor do tohoto stavu. O předání a převzetí prostor ke dni zahájení i ke dni 
skončení výpůjčky sepíší smluvní strany písemný protokol.  

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
6.1. Právní vztahy a práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
6.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě dohody obou smluvních stran 

formou písemných dodatků.  
 

6.3. Tato smlouva o výpůjčce je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
jeden stejnopis. 
 

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 
1.9.2016. 
 

6.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této 
smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí vypůjčitel. 
 

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

6.7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: Záměr výpůjčky nebytových prostor byl v souladu s § 39 
odst. 1 zákona o obcích zveřejněn na úřední desce od … do … a uzavření této smlouvy 
o výpůjčce bylo schváleno Radou města Liberec usnesením č. ………. ze dne 19. 7. 
2016. 

 
 
 
 
V Liberci dne  …….. 
 
 
za půjčitele: 
 
 
 
 
_________________________________________                
         
                      
 
 
 
 
za vypůjčitele: 
 
 
 
_______________________________________ 
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace 
           Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 služby spojené s užíváním prostor a rozpis záloh 
č. 2 předávací protokol  
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P r o t o k o l    č. 5/2016 

 

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 a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních 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:  Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu 

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

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Identifikace: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, Libe-
rec 1 (dále jen organizace“), IČO 65642376. 

Ředitelka organizace byla jmenována do funkce s účinností od 1.8.2010. 

S účinností od 1.8.2003 je stanoven zástupce statutárního orgánu a s účinností od 1.9.2015 
pověřila ředitelka organizace výkonem funkce zástupce ředitele pro 1. stupeň. 

Zřizovací listina ze dne 11.11.2009, včetně dodatku č. 1 a příloh s vymezením majetku, pře-
daného organizaci k hospodaření. 

Aktuální kapacita školy je 500 žáků. Průměrný evidenční přepočtený počet pedagogických 
pracovníků činí 34,70, nepedagogických 8,20. 

 

 

I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 6.4.2016 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce orga-
nizace Mgr. Ivetě Rejnartové, pokračovala dne 7.4.2016 a tentýž den byla na místě ukončena.  

Přítomni: Mgr. Iveta Rejnartová, Martina Bubnová, Jaroslava Pešková, Ing. Marie Vozobulo-
vá.  
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V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 37/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 5/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 

 

 

IV. Předmět kontroly 

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

 

 

V. Kontrolované období 

Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden 11.4.2016 – hospodářka organizace zaslala mailem po-
žadovanou směrnici. 

 

 

VII. Kontrolní zjišt ění 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 

1) Organizační řád 

2) Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů  

3) Vedení účetnictví 

4) Vnitřní směrnice pro evidenci majetku 

5) Vnitřní směrnice pro doplňkovou činnost 

6) Vnitřní kontrolní systém 

7) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků 

8) Vnitřní směrnice o cestovních náhradách  

9) Vnitřní pokyn ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, 
p.o. o vymáhání peněžitých pohledávek 

 

Zjištění: 

V Organizačním řádu byl uveden nesprávně druh majetku jako základní prostředky, prostřed-
ky postupné spotřeby, ve směrnici Vedení účetnictví byly chybně definovány podrozvahové 
účty, ve Směrnici pro doplňkovou činnost byla uvedena v jednom případě funkce hospodářky 
jako administrativní pracovnice.  

Nesrovnalosti byly projednány na místě s ředitelkou organizace.  

 

 

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

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

Minulá kontrola byla provedena jako následná a bylo zjištěno, že v jednom případě nedosta-
tek nebyl zcela odstraněn. Jednalo se o vymáhání pohledávky, kdy organizace neměla stano-
vené podmínky pro vymáhání pohledávek.  

Organizace předložila Vnitřní pokyn ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, 
5. května 64/49, p.o. o vymáhání peněžitých pohledávek.  

Nedostatek byl odstraněn.  

 

 

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

Směrnice Vnitřní kontrolní systém byla vypracovaná zcela v souladu s jednotlivými ustano-
veními ZFK a vyhlášky č. 416, včetně podpisových vzorů zaměstnanců. Součástí směrnice 
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bylo pověření pro zaměstnance vykonávajícího funkci příkazce operace (dále jen „PO“) – 
statutární zástupce organizace, správce rozpočtu/hlavní účetní (dále jen „SR/HÚ“), včetně 
zástupu. Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu jak veřej-
ných příjmů, tak veřejných výdajů. Byl doložen písemný záznam o předběžné řídící kontrole 
před a po vzniku závazku a záznam před a po vzniku nároku, tzv. „košilka“. Košilka obsaho-
vala podpisy PO a SR/HÚ. 

 

Ředitelka organizace prováděla za roky 2014 a 2015 průběžnou a následnou řídící kontrolu, 
byl doložen písemný záznam. 

 

 

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

Organizace předložila na rok 2016 písemný záznam o předběžné řídící kontrole, na kterém 
byla provedena řídící kontrola před vznikem závazku PO a SR/HÚ na očekávané výdaje, 
např. odvoz odpadu, zpracování účetnictví, zpracování mezd, činnost v oblasti PO a BOZP, 
správa počítačové sítě aj. 

 

Zjištění:  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 

a) Příspěvky od SML (v Kč) 

rok 2014 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz   1.377.240,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie   1.903.760,- 

neinvestiční příspěvek zřízeným PO – odpisy      265.077,- 

 

rok 2015 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz   1.455.000,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie   2.015.000,- 

neinvestiční příspěvek zřízeným PO – odpisy      272.717,- 

 

 

b) Ostatní příspěvky 

rok 2014 

dotace MŠMT – Studie navýšení kapacity         18.150,- 
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dotace KÚ – Funkce asistenta pedagoga         68.000,- 

 

rok 2015 

dotace MŠMT – vzdělání pro konkurenceschopnost SR     113.282,10 

dotace MŠMT – vzdělání pro konkurenceschopnost EU     641.931,90 

 

 

c) Informace o dotacích z prostředků EU 

Organizace čerpala: 
1) v období od 1.9.2013 – 30.8.2014 v rámci projektu MPSV – „Stáž ve firmách“ finanč-

ní prostředky ve výši Kč 36.000,-,  
2) v období od 1.9.2014 – 31.12.2014 v rámci rozvojového programu MŠMT – „Finan-

cování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením“ pro-
středky ve výši Kč 72.420,-, 

3) v období od 1.9.2015 – 31.12.2015 v rámci projektu „Jazykové vzdělávání – klíče pro 
život“ prostředky ve výši Kč 251.942,-, 

4) v období od 1.9.2015 – 31.12.2015 v rámci projektu „Rozvoj osobnosti žáka pro ži-
vot“ prostředky ve výši Kč 503.272,-. 

V době kontroly měla organizace podanou žádost na MPSV na projekt „Zřízení klubů pro 
ZŠ“ s dobou čerpání od 9/2016 do roku 2019. 

 

 

d) Závazné ukazatele a jejich plnění 

Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období roků 2014 a 2015 byl příspěvek 
na energie. V roce 2014 vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 225.804,90 a v roce 
2015 vykázala úsporu ve výši Kč 621.731,20. 

Zjištění:  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

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

a) Účetní závěrka 

Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetnictví ze dne 15.12.2009 s Ing. Veronikou 
Klozovou EKVITA, Liberec. 

 

Účetní závěrka za rok 2014 a 2015 byla zaslaná na Krajský soud v Ústí nad Labem a založena 
do Sbírky listin. 
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Za rok 2014 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 667,20, 
vyúčtování vodného za bytové prostory organizace. Pohledávka byla uhrazena dne 13.1.2015.  

Na účtu 557 – Náklady z vyřazených pohledávek byla vykázaná vyřazená pohledávka ve výši 
Kč 11.700,-. Nebyla uhrazena faktura za pronájem nebytových prostor (tělocvičny) ze dne 
2.3.2010, datum splatnosti 30.3.2010. V souladu se ZL byl doložen souhlas zřizovatele 
s účetním odpisem pohledávky. Vyřazená pohledávka je vedena na podrozvahovém účtu 911 
– Vyřazené pohledávky.  

Za rok 2015 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 522,-, vy-
účtování vodného za bytové prostory organizace. Pohledávka byla uhrazena dne 8.1.2016. 

 

 

b) Inventarizace majetku 

Organizace předložila na kontrolované roky Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace, 
Jmenování dílčí inventarizační komise, Záznam o školení členů DIK, Zápis z instruktáže čle-
nů inventarizační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inventarizační zpráva o průběhu 
a výsledku inventarizace. Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v Rozvaze sou-
hlasily s předloženou inventarizací. Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno 
v souladu se ZL a metodikou k ní. 

 

Za rok 2014 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů. Za rok 
2015 nebyla provedena inventarizace účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů, který vyka-
zoval k 31.12.2015 stav Kč 0,- a během roku byl na účtu pohyb. S ředitelkou organizace bylo 
na místě projednáno, že inventarizace se provádí u veškerých používaných účtů, tedy i účtů se 
stavem 0,- Kč k 31.12. příslušného roku. 

 

Podrozvahová evidence byla vedena. 

 

 

c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 

Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši – 13.687,32, 
z doplňkové činnost byl vykázán zisk ve výši Kč 261.758,11. Úspora za energie byla 
Kč 225.804,90. Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši Kč 248.070,79 a odvod 
na účet zřizovatele ve výši Kč 225.804,90. 

 

Za rok 2015 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč 0,-, 
z doplňkové činnost byl vykázán zisk Kč 260.791,31. Úspora za energie byla ve výši 
Kč 621.731,20. Hospodářský výsledek za rok 2015 nebyl v době kontroly zřizovatelem schvá-
len. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  
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d) Fondové hospodaření 

stav účtu v Kč       k 31.12.2014  k 31.12.2015 

411 – Fond odměn      101.293,-  101.293,- 

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hosp.  404.792,91  364.529,43 

414 – Rezervní fond z ostatních titulů     58.717,-             0,- 

416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond           95,-           95,- 

Celkem       564.897,91  465.917,43 

241 – Běžný účet              3.823.047,77              3.808.467,85 

 

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

 

 

e) Dodržování ZL a metodiky k ní  

Organizace předložila plán oprav a odpisový plán na roky 2014 a 2015. 

 

 

Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 560 901 1327 uzavřenou 
dne 6.1.2003 s Kooperativou, pojišťovnou, a. s., agentura Liberec na období od 1.1.2003 
do 31.12.2003. Dohodou o změně doby trvání pojištění ze dne 15.12.2003 byla smlouva pro-
dloužena na dobu neurčitou. Součástí pojistné smlouvy bylo 7 dodatků. Soubor vlastních cen-
ností byl dodatkem č. 5 ze dne 27.4.2009 pojištěn do výše 25.000,-, což odpovídalo stanove-
nému pokladnímu limitu.  

 

 

Za rok 2014 předložila organizace Smlouvu o poskytnutí daru uzavřenou s Nadací THE 
KELLNER FAMILY FOUNDATION, Praha na poskytnutí daru ve výši Kč 50.000,- 
na náklady spojené s částečným pokrytím úvazku asistenta pedagoga pro žáka s postižením 
Andrew Lloyd Griffithse. Souhlas zřizovatele s přijetím daru byl předložen. 

V roce 2015 neobdržela organizace žádný dar.  

 

 

Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu školy revize. Byla předložena např.: 
Revizní zpráva komínů a spalinových cest, Zpráva o kontrole zabezpečovacího systému, 
Zpráva o provedené revizi plynového zařízení, Zpráva o revizi elektrického zařízení, Záznam 
o kontrole zařízení pro zásobování požární vodou, Protokol o odborné technické kontrole za-
budovaného a přenosného tělovýchovného nářadí, Provozní protokol z kontroly a údržby po-
žárně bezpečnostních zařízení. 
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Organizace předložila: 
1) Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 1.6.2009 se zaměstnankyní ve funkci adminis-

trativní pracovnice (pokladní), která přebírá odpovědnost za pokladní hotovost. Sou-
částí dohody byla inventura pokladní hotovosti ke dni 1.6.2009. 

2) Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 1.11.2011 se zaměstnankyní ve funkci vedoucí 
školní jídelny, která přebírá odpovědnost za převzaté stravné. Součástí dohody byla 
inventura převzatého stravného ke dni 1.11.2011. 

Za kontrolované období organizace dohody o odpovědnosti neuzavírala. 

 

Zjištění:  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

5) Finanční operace:  

a) Hotovostní operace 

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za roky 2014 a 2015, která byla vedena jednou 
číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti byl stanoven ve výši Kč 25.000,- v souladu 
s uzavřenou pojistnou smlouvou. Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových poklad-
ních dokladů nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Podpisy 
na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým vzorům 
a směrnici Vnitřní kontrolní systém. Inventarizace pokladní hotovosti byla provedena 1x za 
rok ke dni 31.12.2014 a k 31.12.2015. 

 

Byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů za roky 2014 a 2015. 

Na formuláři vyúčtování pracovní cesty nebyla cesta vykonaná MHD a její výše uváděna sa-
mostatně. Bylo projednáno s ředitelkou organizace na místě. 

 

 

b) Bankovní operace  

Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontro-
lou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jed-
notlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace. Řídící 
kontrolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ. Byl doložen písemný záznam. 

 

 

Organizace předložila za oba kontrolované roky vydané faktury za pronájem nebytových pro-
stor. Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku byla provedena v souladu se ZFK. Písemný 
záznam o provedení řídící kontroly byl doložen. 
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Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

6) Doplňková činnost: 

a) Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL vypracovanou Vnitř-
ní směrnici pro doplňkovou činnost. Ke kontrole byly předloženy smlouvy na pronájem neby-
tových prostor. Ve většině případů se jednalo o pronájmy do 1 roku, u kterých není vyžado-
ván souhlas zřizovatele. Smlouvy na dobu delší než 1 rok, které byly platné v době kontroly, 
byly uzavírány v minulých letech, vždy se souhlasem zřizovatele. Předběžná řídící kontrola 
před vznikem nároku byla provedena v souladu se ZFK, byl doložen písemný záznam. 

Namátkově byla provedena kontrola platební morálky jednotlivých nájemců. 

 

 

b) Bytové prostory 

Organizace má na základě ZL povolenou doplňkovou činnost – pronájem bytových prostor. 
V prostorách organizace se nacházejí 2 bytové jednotky – školnické byty, které ředitelka or-
ganizace převzala do správy dne 17.12.2007. 

Pro bytovou jednotku bývalého pracovníka organizace na adrese ul. 5 května 64/49 byla před-
ložena Nájemní smlouva ze dne 11.7.2001 uzavřená od 1.7.2001 na dobu neurčitou, Evidenč-
ní list ze dne 5.12.2007 a Oznámení o jednostranném zvyšování nájemného. Kontrolou bylo 
zjištěno, že nájemník hradil pronajímateli za kontrolované období zálohy na vodné ve výši Kč 
252,60 (ostatní media hradí nájemník na základě vlastních měřidel). V žádném dokumentu 
nebyl předpis zálohy uveden. Platby nájemného byly evidovány za oba kontrolované roky 
na účtu 603 323 – Ostatní výnosy pronájem Kubrová. Nebyly zjištěny nedoplatky. 

Ředitelka organizace předložila dopis ze dne 12.2.2015, ve kterém žádá věcně příslušný odbor 
o rozhodnutí o výpovědi bytu a vyjmutí z bytového fondu, Dohodu o ukončení nájmu bytu 
ze dne 30.3.2016, Předávací protokol k bytu ze dne 31.3.2016. 

 

Pro bytovou jednotku školníka na adrese Masarykova 1/400 byla předložena Nájemní smlou-
va ze dne11.7.2001 uzavřená od 1.7.2001 na dobu neurčitou, Evidenční list ze dne 5.12.2007, 
Oznámení o jednostranném zvyšování nájemného. Doplněk k nájemní smlouvě ze dne 
21.12.2007 obsahoval výši nájemného ke dni 1.1.2008, včetně stanovení zálohy na vodné 
ve výši Kč 200,- (ostatní media hradí nájemník na základě vlastních měřidel). Platby nájem-
ného byly evidovány za oba kontrolované roky na účtu 603 322 – Ostatní výnosy nájemné 
Huml. 

 

Za oba byty provedla organizace za rok 2014 vyúčtování vodného. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 
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VIII. Záv ěr  

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

 

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

 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.  

 

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. 

 

Organizace přijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů a z fondů EU. 

 

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

 

 

 

 
IX. Uložení nápravných opatření 
 
Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

 

 

X. Poučení o námitkách 

V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

Tento protokol byl vyhotoven dne 9.5.2016, tj. dvacátý osmý den od posledního kontrolního 
úkonu – viz bod VI. protokolu. 

 

 

 

Podpisy: 

Kontrolovaná osoba:   ......................  ……………….................
      datum   Mgr. Iveta Rejnartová 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:  

Členka kontrolní skupiny:   …………….  ……………………......... 

datum   Ing. Marie Vozobulová 

 

Vedoucí kontrolní skupiny:   …………….  ………………………….
      datum   Jaroslava Pešková 

 

Členka kontrolní skupiny:   …………….  ………………………….
      datum   Martina Bubnová 

 

 

 

Primátor statutárního města Liberec:  ……………..  …………………………. 

      datum   Tibor Bathyány 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec:  ……………… …………………………. 

datum   Ing. Jindřich Fadrhonc 

 

Náměstek pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch:   ………………. …………………………..
      datum   PhDr. Ivan Langr 

 

Vedoucí odboru školství 

a sociálních věcí:    ……………….. …………………………. 

      datum   Mgr. Pavel Kalous 
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P r o t o k o l   č. 4/2016 

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 a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních 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:  Martina Bubnová, 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 organizace  
Identifikace: Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlář ská 340/7, příspěvková orga-
nizace, Liberec 2 (dále jen „organizace“), IČO 72742020. 
Ředitelka organizace Mgr. Miriam Plačková byla jmenována do funkce s účinností 
od 24.9.2011. Zastupování v nepřítomnosti řeší statutární orgán pověřením zastupujícího pra-
covníka na dobu určitou.  
Zřizovací listina ze dne 11. listopadu 2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaného 
organizaci k hospodaření.  
Aktuální kapacita mateřské školy 60 dětí byla naplněna na 100%. Průměrný evidenční pře-
počtený počet pedagogických pracovníků činil 4,62 a nepedagogických 3,205. 
 
 
I II. Zahájení kontroly 
Kontrola na místě byla zahájena dne 16.3.2016 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce or-
ganizace, pokračovala dne 17.3.2016 a tentýž den byla na místě ukončena. 
Přítomni: Mgr. Miriam Plačková, Věra Vyskočilová (provozářka), Martina Bubnová, Bc. Jana 
Haidlová, DiS., Jaroslava Pešková, Ing. Marie Vozobulová. 
 
 

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 37/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 4/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec.  
 
 
IV. Předmět kontroly 
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kon-
trolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřej-
nosprávní kontrola. 
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V. Kontrolované období 
Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016. 
 
 
VI. Poslední kontrolní úkon 
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 6.4.2016, ředitelka organizace zaslala mailem in-
formaci o pohledávce.  
 
 
VII. Kontrolní zjišt ění 
1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 
− č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „ZFK“), 
− č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška 
č. 416“), 

− č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 
− č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 
− č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 

„MRP“), 
− č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 
− č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 
− vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen 

„vyhláška o inventarizaci“), 
− České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 
− č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále 

jen „vyhláška FKSP“), 
− a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 
 
Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 

1) Vnitřní kontrolní systém 
2) Organizační řád 
3) Zásady poskytování cestovních náhrad 
4) Směrnice o cestovních náhradách 
5) Komplexní vnitřní předpis o zásadách a postupech účtování a evidenci majetku 
6) Směrnice o účtování a použití kreditních karet 
7) Vnitřní předpis o organizaci a hospodaření doplňkové činnosti 
 

Zjištění:  
Ve směrnici Komplexní vnitřní předpis o zásadách a postupech účtování a evidenci majetku, 
jejíž součástí byly „Zásady vedení účetnictví“, bylo uvedeno, že organizace vede účetnictví 
ve zjednodušeném rozsahu. S účinností od 1.1.2014 bylo usnesením Rady města Liberec sta-
noveno všem p. o. vést účetnictví v plném rozsahu a vedoucímu ekonomiky uložena povin-
nost prokazatelným způsobem informovat všechny p. o. o rozhodnutí rady města. Ředitelka 
organizace uvedla, že nebyla prokazatelně informována. Nápravu stavu provede neprodleně.  
Ve Vnitřním předpisu o organizaci a hospodaření doplňkové činnosti, schváleným věcně pří-
slušným odborem dne 11.6.2012, nebyly uvedeny kalkulace na jednotlivé prováděné činnosti. 
Bylo projednáno s ředitelkou na místě. 
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2) Vnit řní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 
a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 
Minulá kontrola byla provedena jako následná a bylo zjištěno, že 2 nedostatky byly splněny 
částečně a 2 nebyly splněny.  
Jednalo se o dokladovou inventarizaci, odpis pohledávky, dodržování pravidel při provádění 
řídící kontroly v oblasti přijatých a vydaných faktur. 
 
 
b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK) 
Směrnice Vnitřní kontrolní a systém byl vypracována v souladu s jednotlivými ustanoveními 
ZFK a vyhlášky č. 416, včetně podpisových vzorů zaměstnanců. Součástí směrnice bylo po-
věření pro zaměstnankyně vykonávající funkci příkazce operace – zástup (dále jen „PO“) a 
správce rozpočtu/hlavní účetní (dále jen „SR/HÚ“), včetně zástupu. 
Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu jak veřejných pří-
jmů, tak veřejných výdajů. Byl doložen písemný záznam, tzv. „košilka“. 
Předběžná řídící kontrola před a po vzniku závazku nebyla prováděna v souladu se ZFK. 
Na košilce nebyl uveden konkrétní účel výdaje ani jeho předpokládaná výše, tím byl schválen 
nekonkrétní výdaj. Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku byla prováděna pouze for-
málně. Na košilce byl uveden datum řídící kontroly shodný s datem vystavení faktury. Řídící 
kontrola může být prováděna až v době, kdy organizace obdrží fakturu, ne když ji dodavatel 
vystaví.  
 
Ředitelka organizace prováděla za roky 2014 a 2015 průběžnou a následnou řídící kontrolu, 
byl doložen písemný záznam.  
 
 
c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 
Organizace předložila na rok 2016 písemný záznam Doklad o provedené finanční kontrole 
předběžné – řízení výdajů, na kterém byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem 
závazku PO a SR/HÚ na očekávané výdaje. 
 
Zjištění: 
Na dokladu o provedení finanční kontroly předběžné nebyl uveden účel a výše výdaje. Bylo 
projednáno s ředitelkou na místě.  
 
 
3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 
a) Příspěvky od SML (v Kč) 
rok 2014 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO 186.985,- 
příspěvek na energie 265.680,- 
příspěvek na odpisy  0,- 
 
rok 2015 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO 185.000,- 
příspěvek na energie 220.000,- 
příspěvek na odpisy 0,- Kč 
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b) Ostatní příspěvky 
Za kontrolované roky 2014 a 2015 nebyly organizaci poskytnuty. 
 
 
c) Informace o dotacích z prostředků EU 
Za kontrolované období roků 2014 a 2015 nečerpala organizace prostředky EU. V době kon-
troly ředitelka organizace čerpání prostředků neplánovala. 
 
 
d) Závazné ukazatele a jejich plnění 
Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období roků 2014 a 2015 byl poskytnutý 
příspěvek na energie. 
Za rok 2014 vykázala organizace úsporu energií ve výši 51.023,28 Kč. Za rok 2015 přečerpa-
la výši poskytnutého příspěvku na energie o částku 13.443,16 Kč, kterou organizace uhradila 
z vlastních zdrojů. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: 
a) Účetní závěrka 
Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetních náležitostí ze dne 30.7.2012 
se společností  STAR Comp Neziskovky, s. r. o., Liberec. 
 
Účetní závěrka za rok 2014 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem a založena 
do Sbírky listin. 
 
Za rok 2014 vykázala organizace pohledávku na účtu 311 – Odběratelé ve výši 1.170,- Kč 
za pronájem nebytových prostor. Na tuto částku byla vydaná faktura dne 31.12. 2014, která 
byla uhrazena 11.2.2015.  
Na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky byla vykázána pohledávka ve výši 5.948,- Kč. 
Organizace uhradila chybný předpis pojistného ve výši 5.493,- Kč, který byl následně vrácen 
zpět organizaci, a došlo k úhradě správné výše pojistné částky. Částka 455,- Kč, nazvaná jako 
poplatek FKSP, je zůstatek z roku 2012 po předchozí účetní. Dle sdělení ředitelky organizace 
hledají způsob jak pohledávku zlikvidovat.  
Za rok 2015 vykázala organizace na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávku 
ve výši  455,- Kč. Zůstala stále nevyřízena pohledávka z roku 2012 – poplatek FKSP. 
 
Organizace předložila souhlas zřizovatele – Rada města Liberec dne 1.12.2015, usnesení 
č. 976/2015, s odpisem pohledávky ve výši 442,- Kč za stravné za měsíc říjen 2012. Dle sdě-
lení ředitelky byla pohledávka v měsíci prosinci 2015 odepsána. Do podrozvahové evidence 
byla vyřazená pohledávka zaevidována v roce 2016.  
 
Zjištění: 
Z předložených dokladů je zřejmé, že organizace neuhrazené stravné neúčtovala na účet po-
hledávek, ale účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy.  
Bylo projednáno s ředitelkou organizace na místě.  
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b) Inventarizace majetku 
Organizace předložila na kontrolované roky 2014 a 2015 Nařízení ředitelky MŠ č. 1/2014 
a č. 1/2015, Jmenování dílčí inventarizační komise, Záznam o školení členů DIK, Plán inven-
tur, Příkaz k provedení inventarizace účtů k 31.12. příslušného roku, Jmenování inventarizač-
ní a likvidační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inventarizační zpráva o průběhu a vý-
sledku inventarizace, Směrnice rady města č. 9/2012 inventarizace majetku a závazků statu-
tárního města Liberec, Příkaz tajemníka č. 2/2012 Provedení řádné inventarizace majetku a 
závazků. Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily 
s předloženou inventarizací. Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno v souladu 
se ZL a metodikou k ní. 
 
Za roky 2014 a 2015 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů.  
 
Podrozvahová evidence byla vedena. 
 
Zjištění: 
V roce 2014 i 2015 byly předsedou inventarizační komise jmenované zaměstnankyně, které 
zastávaly funkci PO (zástup) a v průběhu roku měly možnost nakládat s majetkem organizace. 
Ve směrnici města k inventarizaci majetku je v bodě 3.3.5 stanoveno, že předsedou DIK ne-
může být osoba, která má majetek ve správě. 
Bylo projednáno s ředitelkou na místě.  
 
 
c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 
Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč. 
Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 2.127,08 Kč. Úspora za energie byla ve výši 
51.023,28 Kč. Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši 2.127,- Kč a odvod na 
účet zřizovatele ve výši 51.023,28 Kč. 
 
Za rok 2015 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč. 
Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 5.464,40 Kč. Částku za energie, převyšující 
poskytnutý příspěvek o 13.443,16 Kč, hradila organizace z vlastních zdrojů. V době kontroly 
nebyl hospodářský výsledek za rok 2015 zřizovatelem schválen. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
d) Fondové hospodaření 
stav účtu v Kč k 31.12.2014 k 31.12.2015 
411 - Fond odměn 0,00  0,00  
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl hospodař. 3.438,54   5.565,62  
414 - Rezervní fond z ostatních titulů 0,00  0,00  
416 - Fond repr. majetku, investiční fond 1.541,00   1.541,00  
celkem    4.979,54  7.106,62  

241 - Běžný účet 343.621,82  286.746,02  

 
Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2014 a k 31.12.2015 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace.  
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Zjišt ění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
e) Dodržování ZL a metodiky k ní 
Na kontrolované roky 2014 a 2015 předložila organizace plány oprav. 
 
Organizace předložila Pojistnou smlouvu č. 860 298 3975 s účinností od 1.1.2012 do 
31.12.2021 uzavřenou s Kooperativou, pojišťovnou, a.s. Soubor vlastních cenností byl pojiš-
těn do výše 5.000,- Kč. 
S účinností od 1.1.2015 – 31.12.2024 byla uzavřena Pojistná smlouva č. 860 311 6168 
s Kooperativou, pojišťovnou, a s., včetně dodatku ze dne 30.9.2015.  Soubor vlastních cen-
ností byl pojištěn do výše 5.000,- Kč. V obou případech pojištění cenností odpovídalo stano-
venému pokladnímu limitu. 
 
Zjištění: 
Organizace měla uzavřenou Pojistnou smlouvu č. 560 068 4883 s účinnosti od 1.1.2012 – 
31.12.2014 – pojištění odpovědnosti zaměstnanců, včetně dodatků, ve kterých docházelo ke 
změně počtu pojištěných zaměstnanců. 
Dne 8.1.2015 byla organizací uzavřena pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zaměstnavateli č. 860 313 0841 s účinností od 9.1. 2015 do 8.1.2018. 
Dle ZL je organizace povinna pojistit svěřený majetek (kromě nemovitého majetku) a úhradu 
provádět z provozního příspěvku poskytnutého zřizovatelem. Pojištění soukromých osob nel-
ze hradit z příspěvku zřizovatele. Bylo projednáno s ředitelkou organizace na místě.  
 
 
Organizace nemá za kontrolované období vypracovanou evidenci (seznam) uzavřených Daro-
vacích smluv.  
Za rok 2014 předložila organizace 28 Darovacích smluv v celkové výši 27.781,- Kč. Ve všech 
kontrolovaných případech se jednalo o dary účelově neurčené.  
Za rok 2015 předložila organizace 23 Darovacích smluv v celkové výši 43.943,- Kč. Prove-
denou kontrolou bylo zjištěno, že 2 dary byly poskytnuty jako účelově určené. Organizace 
předložila souhlas zřizovatele. 
 
Zjištění: 
V roce 2014 neúčtovala organizace příjem darů na účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů, 
ale přímo jako čerpání na účet 648 – Čerpání fondů. V roce 2015 bylo správně účtováno přije-
tí darů na účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů. Bylo projednáno s ředitelkou organizace 
na místě.  
 
 
Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu mateřské školy revize. Byl předložen 
např.: Zápis o kontrole hasicích přístrojů, Kontrola a čištění spalinových cest, Zpráva o revizi 
elektrických spotřebičů během jejich používání, Protokol o odborné technické kontrole zabu-
dovaného a přenosného tělovýchovného nářadí, Zpráva o revizi elektrických spotřebičů bě-
hem jejich používání, Revize plynového zařízení.  
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Organizace předložila: 
1) Dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřenou dne 26.2.2015 se zaměstnankyní ve funkci 

kuchařka, která přebírá odpovědnost za sklad potravin. Součástí dohody byla inventu-
ra skladu potravin ke dni 26.2.2015. 

2) Dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřenou dne 28.2.2015 se zaměstnankyní ve funkci 
školnice, která přebírá odpovědnost za sklad materiálu. Součástí dohody byla inventu-
ra skladu materiálu ke dni 28.2.2015. 

3) Dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřenou dne 28.2.2015 se zaměstnankyní ve funkci 
provozářka, která přebírá odpovědnost za sklad čisticích prostředků – materiálu. In-
ventura skladu materiálu byla společná pro dohodu č. 2 a 3. 

4) Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 28.2.2015 (přepis na 26.2.2015) se zaměst-
nankyní ve funkci provozářka, která přebírá odpovědnost za sklad potravin. Součástí 
dohody byla inventura skladu potravin ke dni 26.2.2015 společná pro dohodu č. 1 a 4. 

5) Dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřenou dne 21.9.2011 se zaměstnankyní ve funkci 
pokladní, která přebírá odpovědnost za pokladní hotovost. Inventura pokladní hoto-
vosti ke dni uzavření dohody nebyla doložena.  

 
Zjištění: 
Inventarizace svěřených hodnot zaměstnancům nebyla doložena ke každé uzavřené dohodě 
o hmotné odpovědnosti, ale byla společná pro dvě dohody. V jednom případě nebyla inventu-
ra doložena. 
 
Nedostatek: 
Při uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti nepostupovala organizace zcela v souladu 
s ustanovením § 254 odst. 1 zákoníku práce. 
 
 
5) Finanční operace:  
a) Hotovostní operace 
Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za roky 2014 a 2015 a pokladní doklady, které 
byly vedeny jednou číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti činil 5.000,- Kč, v souladu 
s uzavřenou pojistnou smlouvou. Inventarizace pokladní hotovosti byla za kontrolované roky 
provedena 1x za rok ke dni 31.12.2014 a k 31.12.2015. Namátkovou kontrolou příjmových 
a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními pro-
středky. Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpi-
sovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní systém. 
 
Za kontrolované roky 2014 a 2015 byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů. 
 
Na místě byla provedena kontrola stavu pokladní hotovosti. Provozářka organizace, ve funkci 
pokladní, předložila pokladní knihu, ve které zůstatek činil 452,- Kč. Stav pokladní hotovosti 
v příruční pokladně ve výši 452,- Kč souhlasil se stavem uvedeným v pokladním deníku. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
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b) Bankovní operace  
Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontro-
lou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jed-
notlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z  účtu organizace.   

Řídící kontrolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ. Byl doložen písemný Do-
klad o provedené finanční kontrole předběžné – řízení výdajů, tzv. „košilka“. 

Zjištění: 
Kontrolou přijatých faktur bylo zjištěno, že organizace na dokladu o provedené finanční kon-
trole předběžné neuvádí konkrétní účel výdaje ani jeho výši před uskutečním závazku a po 
vzniku závazku. 
Finanční kontrola po vzniku závazku nebyla prováděna ve většině případů v souladu se ZFK, 
ale pouze formálně, tj. v den vystavení faktury dodavatelem. Na dokladu je uváděn datum 
přijetí faktury. 
 
Nedostatky: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 13 a 14 vyhlášky č. 416. 
 
 
Organizace předložila za oba kontrolované roky vydané faktury např. za pronájem nebyto-
vých prostor. Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku byla provedena v souladu se ZFK. 
Písemný záznam o provedení  řídící kontroly po vzniku nároku byl doložen. 
 
 
6) Doplňková činnost: 
a) Organizace provádí v souladu se ZL doplňkovou činnost.  
Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL vypracovaný Vnitřní 
předpis o organizaci a hospodaření doplňkové činnosti, který byl schválen zřizovatelem dne 
11.6.2012. 
Ke kontrole byly předloženy smlouvy na pronájem nebytových prostor. 
Předběžná řídící kontrola před vznikem nároku byla provedena v souladu se ZFK. 
 
Zjištění: 
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že organizace nemá ve Vnitřním předpisu o organizaci 
a hospodaření doplňkové činnosti vypracovány kalkulace pro jednotlivé prováděné činnosti. 
Bylo projednáno s ředitelkou organizace na místě. 
 
 
b) Bytové prostory 
Organizace nemá ve správě bytové prostory. 
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VIII. Záv ěr 
Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty.  
 
Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanove-
ní § 28 odst. 7 MRP. 
 
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele. 
 
V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. 
 
Organizace nepřijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů ani z fondů EU.  
 
Předběžná řídící kontrola před a po vzniku závazku nebyla prováděna zcela v souladu se ZFK. 
 
Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  
 
Při kontrole byla však zaznamenána zjištění v oblasti účtování darů, jmenování inventarizační 
komise, pojištění odpovědnosti za škodu, kalkulace doplňkové činnosti.  
 
 
IX. Uložení nápravných opatření 
 

1) Při uzavírání dohod o odpovědnosti dodržovat ustanovení § 254 odst. 1 zákoníku prá-
ce. 

2) Dodržovat zákon o finanční kontrole. 
 
Podle § 19 odst. 2 ZFK je organizace povinna písemně informovat vedoucího kontrolní sku-
piny o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o jejich splnění nejpozději do 5 
dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou osobou. 
 
 
X. Poučení o námitkách 
 
V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  
 
Tento protokol byl vyhotoven dne 3.5.2016, tj. dvacátý sedmý den od posledního kontrolního 
úkonu – viz bod VI. Protokolu. 
 
 
Podpisy: 
 
Kontrolovaná osoba: ……………..  …………………………………. 
     datum   Mgr. Miriam Plačková 
 
 
Kontrolní orgán: 
 
Vedoucí kontrolního orgánu:  
Členka kontrolní skupiny:  ……………..  ………………………………….. 

          datum  Ing. Marie Vozobulová 
 
 
Vedoucí kontrolní skupiny:  ……………… …………………………………. 
             datum  Jaroslava Pešková  
 
 
Členka kontrolní skupiny:  ……………… …………………………………. 
              datum  Martina Bubnová 
 
 
Členka kontrolní skupiny:  ……………… …………………………………. 
              datum  Bc. Jana Haidlová, DiS. 
 
 
 
 
Primátor statutárního města Liberec:  ……………… …………………………………. 
               datum  Tibor Batthyány 
 
 
Tajemník Magistrátu města Liberec:  ……………… …………………………………. 
               datum  Ing. Jindřich Fadrhonc 
 
Náměstek pro školství, kulturu, 
sociální věci a cestovní ruch:  ……………… ………………………………….
               datum  PhDr. Ivan Langr 
 
Vedoucí odboru školství 
a sociálních věcí:   ……………… …………………………………. 
                datum  Mgr. Pavel Kalous 
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P r o t o k o l   č. 8/2016 

 

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 a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních 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: Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu 

 

 

II. Kontrolovaná osoba 

Identifikace: Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace, 
L iberec 5 (dále jen „organizace“), IČO 72742828. 

Ředitelka organizace Mgr. Jana Šindelářová byla jmenována do funkce s účinností od 
1.8.2012 na období 6 let. 

Podmínky pro zaměstnance zastupující ředitelku organizace jsou stanoveny v Organizačním 
řádu. Učitelka mateřské školy je kompetentní řídit organizaci v celém rozsahu činnosti ředi-
telky. Provozní školy zastupuje ředitelku po stránce ekonomické, nikoli jako příkazce opera-
ce.  

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

Aktuální kapacita mateřské školy 50 dětí byla naplněna na 100%. Průměrný evidenční pře-
počtený počet pedagogických zaměstnanců činil 4 a nepedagogických 2,5. 

 

 

I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 9.5.2016 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce orga-
nizace a pokračovala dne 10.5.2016 a tentýž den byla na místě ukončena.  

Přítomni: Mgr. Jana Šindelářová, Renata Mrázková (provozní), Martina Bubnová, Jaroslava 
Pešková. 
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V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 34/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 8/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 

 

IV. Předmět kontroly 

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

 

 

V. Kontrolované období 

Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden na místě dne 10.5.2016 projednáním předběžných závě-
rů z provedené kontroly. 

 

 

VII. Kontrolní zjišt ění 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 

1) Organizační řád 

2) Vnitřní kontrolní (a řídící) systém 

3) Vnitřní organizační směrnice a směrnice pro evidenci majetku 

4) Vedení účetnictví 

5) Oběh účetních dokladů 

6) Směrnice o účtování a používání kreditních karet 

7) Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 

8) Vnitřní organizační směrnice pro provádění doplňkové činnosti 

9) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků 

 

Zjištění:  

Ve směrnici Vedení účetnictví byl chybně definován odstavec „Podrozvahové účty“. 

Bylo projednáno s ředitelkou organizace na místě.  

 

 

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

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

Minulá kontrola byla provedena jako následná a nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

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

Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém byla vypracovaná v souladu s jednotlivými usta-
noveními ZFK a vyhláškou č. 416. Součástí směrnice bylo pověření pro zaměstnankyně vy-
konávající funkci příkazce operace (dále jen „PO“) jako zástup a správce rozpočtu (dále jen 
„SR/HÚ“), včetně zástupu. Směrnice obsahovala podpisové vzory. Organizace prováděla 
za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu jak veřejných příjmů, tak veřejných výda-
jů. Byl doložen písemný záznam o řídící kontrole, tzv. „košilka“. 

 

Ředitelka organizace předložila za roky 2014 a 2015 písemné záznamy o provedení průběžné 
a následné kontroly.  
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c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 

Organizace předložila na rok 2016 Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem 
závazku s podpisem PO a SR/HÚ na očekávané výdaje vyplývající např. z uzavřených 
smluvních vztahů (telefon, mzdová agenda, účetnictví, odpady). 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 

a) Příspěvky od SML (v Kč) 

rok 2014 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz    135.746,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie    263.400,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy        5.976,- 

 

rok 2015 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz    125.000,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie    255 000,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy        7.578,- 

 

 

b) Ostatní příspěvky 

Organizaci nebyly za roky 2014 a 2015 poskytnuty.  

 

 

c) Informace o dotacích z prostředků EU 

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

 

 

d) Závazné ukazatele a jejich plnění 

Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období roků 2014 a 2015 byl příspěvek 
na energie. V roce 2014 vykázala organizace úsporu energií ve výši Kč 75.095,50, V roce 
2015 vykázala organizace úsporu energií ve výši Kč 58.199,-. 

 

Příloha usnesení č. 623/2016



 10

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

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

a) Účetní závěrka 

Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetnictví ze dne 15.12.2009 s účinností 
od 1.1.2010 na dobu neurčitou s Ing. Veronikou Klozovou EKVITA, Liberec.  

 

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

 

 

Za rok 2014 a 2015 nevykázala organizace žádné pohledávky. 

 

 

b) Inventarizace majetku 

Organizace předložila na kontrolované roky Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace 
majetku a závazků, Jmenování členů DIK, Záznam o školení členů DIK, Zápis z instruktáže 
členů inventarizační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inventarizační zprávu o průběhu a 
výsledku inventarizace ke dni 31.12 příslušného roku. Stavy jednotlivých majetkových účtů 
vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inventarizací. Při pořizování a vyřazování 
majetku bylo postupováno v souladu se ZL a metodikou k ní. 

 

Za roky 2014 a 2015 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů. 

 

Podrozvahová evidence byla vedena.  

 

 

c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 

Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč 0,-. 
Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 41.857,50. Úspora za energie byla ve výši 
Kč 75.095,50. Zřizovatel schválil odvod uspořené částky za energie na účet zřizovatele a pří-
děl do rezervního fondu ve výši Kč 41.857,50. 

Za rok 2015 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč – 473,18 
a z hospodářské činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 41.020,-. Úspora za energie byla ve výši 
Kč 58.199,-. V době kontroly nebyl hospodářský výsledek za rok 2015 zřizovatelem schválen. 
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d) Fondové hospodaření 

stav účtu v Kč      k 31.12.2014  k 31.12.2015 

411 – Fond odměn             7.493,-          7.493,- 

413 – Rezervní fond ze zlepš. výsl. hospodaření       28.667,03        10.776,53 

414 – Rezervní fond z ostatních titulů                 0,-                 0,- 

416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond     0,-      0,- 

celkem             36.160,03        18.269,53 

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

 

 

e) Dodržování ZL a metodiky k ní  

Organizace předložila na roky 2014 a 2015 plán oprav a odpisový plán. 

 

 

Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 860 296 1449 uzavřenou 
dne 12.11.2013 s Kooperativou pojišťovnou, a. s. na dobu určitou od 12.11.2013 – 
12.11.2023, včetně Dodatku č. 1, který upravuje rozsah a předmět pojištění. Cennosti byly 
pojištěny do výše Kč 20.000,-, což odpovídalo stanovenému pokladnímu limitu. 

 

 

Za kontrolované období roků 2014 a 2015 nepřijala organizace žádné dary.  

 

 

Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu mateřské školy revize. Byla předložena 
např.: Zpráva o provedené kontrole plynového zařízení, Provozní revize expanzomatu, Zpráva 
o provedení kontroly – čištění spalinové cesty, Pravidelná revize elektrického zařízení, Zpráva 
o revizi hromosvodného zařízení, Zpráva o revizi elektrických spotřebičů během jejich použí-
vání, Zápis o kontrole hasicích přístrojů. 

 

 

Za kontrolované období roků 2014 a 2015 předložila organizace Dohodu o odpovědnosti 
k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování uzavřenou dne 10.8.2015 
se zaměstnankyní ve funkci kuchařka na sklad potravin. Součástí dohody byla inventura skla-
du potravin ke dni 10.8.2015. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  
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5) Finanční operace:  

a) Hotovostní operace 

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za roky 2014 a 2015, která byla vedena jednou 
číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti byl stanoven ve výši Kč 10.000,- v souladu 
s uzavřenou pojistnou smlouvou a nebyl za kontrolované období překročen. Namátkovou 
kontrolou příjmových a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nehospodárné naklá-
dání s finančními prostředky. Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly 
ZFK, předloženým podpisovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. 

 

Organizace nečerpala za kontrolované období finanční prostředky na cestovní náhrady. 

 

Na místě byla provedena kontrola stavu pokladní hotovosti. Provozní organizace, ve funkci 
pokladní, předložila pokladní knihu, ve které poslední zápis – výdajový pokladní doklad ze 
dne 5.5.2016 činil K č 5.110,-, nezapsaný doložený výdaj za poštovné byl ve výši Kč 424,-. 
Stav pokladní hotovosti v příruční pokladně ve výši Kč 4.686,- souhlasil se stavem uvedeným 
v pokladním deníku a nezapsaným dokladem o zaplacení. 

 

 

b) Bankovní operace  

Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontro-
lou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jed-
notlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace. Řídící 
kontrolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ, který byl do funkce jmenován ředi-
telkou organizace. Byl doložen písemný záznam o provádění předběžné řídící kontroly před 
a po vzniku závazku v souladu se ZFK. 

 

 

Organizace nepředložila za roky 2014 a 2015 vydané faktury. Platby za pronájem nebytových 
prostor hradili nájemci hotově do pokladny organizace.  

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

6) Doplňková činnost: 

a) Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL vypracovanou Vnitř-
ní organizační směrnici pro provádění doplňkové činnosti. Ke kontrole byly předloženy za rok 
2014 dvě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro poskytování výukových hodin 
v mateřské škole. V obou případech se jednalo o pronájmy do 1 roku, u kterých není vyžado-
ván souhlas zřizovatele. Předběžná řídící kontrola před vznikem nároku byla provedena 
v souladu se ZFK, byl doložen písemný záznam, který obsahoval podpis PO a SR/HÚ. Na-
mátkovou kontrolou bylo ověřeno, že nájemci hradili platby hotově do pokladny.  
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V roce 2015 organizace neuzavírala smlouvy na pronájem nebytových prostor. 

 

 

b) Bytové prostory 

Organizace má na základě ZL povolenou doplňkovou činnost – pronájem bytových prostor. 
V prostorách organizace se nachází bytová jednotka, kterou ředitelka organizace převzala 
do správy dne 18.12.2007. Pro bytovou jednotku byla předložena Nájemní smlouva ze dne 
24.7.2001 uzavřená na dobu určitou od 1.7.2001 do 30.6.2002 s automatickým prodlužová-
ním. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřený dne 1.1.2008 upravuje změnu správce 
majetku, kterým je Mateřská škola Jizerka. Nájemnice novou smlouvu v souvislosti 
se změnou správce nepodepsala. Organizace využívala možnost jednostranného zvyšování 
nájemného. Evidenčním listem pro výpočet měsíčních plateb za užívání bytu, platným 
od 10.12.2013, bylo nájemci stanoveno nájemné ve výši Kč 3.165,-/měs, záloha na vodné 
Kč 240,-/měs. (ostatní media hradil nájemce na základě vlastních měřidel). 

Platby nájemného byly evidovány za oba kontrolované roky na účtu 603 320 – Výnosy 
z pronájmu bez energií, platba za vodné na účtu 502 140 – Voda. Nebyly zjištěny nedoplatky.  

Vyúčtování vodného za období roků 2013 – 2015 provedla organizace dne 15.4.2016. Nájem-
nice uhradila do pokladny organizace za uvedené období dne 15.4.2016 doplatek za vodné ve 
výši Kč 1.072,-. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 
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VIII. Záv ěr 

 

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

 

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

 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.  

 

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní rizika.  

 

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

 

Předběžná řídící kontrola byla prováděna v souladu se ZFK. 

 

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

 

 

 
IX. Uložení nápravných opatření 
 
 
Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

 

X. Poučení o námitkách 

V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

Tento protokol byl vyhotoven dne 24.5.2016, tj. čtrnáctý den od posledního kontrolního úko-
nu – viz bod VI. protokolu. 

 

 

Podpisy: 

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

     datum   Mgr. Jana Šindelářová 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:  …………………  …………………………………. 

     datum   Ing. Marie Vozobulová 

 

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

     datum   Jaroslava Pešková 

 

Členka kontrolní skupiny:  ………………… …………………………………. 

     datum   Martina Bubnová 

 

 

Primátor statutárního města Liberec: ………………… …………………………………. 

     datum   Tibor Batthyány 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec: ………………… …………………………………. 

     datum   Ing. Jindřich Fadrhonc 

 

Náměstek pro školství, kulturu,  

sociální věci a cestovní ruch:  …………………. …………………………………. 

     datum   PhDr. Ivan Langr 

 

Vedoucí odboru školství 

a sociálních věcí:   ………………….. …………………………………. 

     datum   Mgr. Pavel Kalous 
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P r o t o k o l   č. 7/2016 

 
o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních 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:  Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu 

 

 

II. Kontrolovaná organizace 

Identifikace: Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace, 
L iberec 13 (dále jen „organizace“), IČO 72742101. 

Ředitelka organizace Bc. Dana Halberstadtová jmenovaná do funkce s účinností od 1. února 
2015 na dobu určitou do 31. ledna 2018, nejdéle však po dobu trvání mateřské a rodičovské 
dovolené stávající ředitelky, Bc. Petry Čermákové. Po dobu své nepřítomnosti má ředitelka 
jmenovaného zástupce Ivu Andrlovou. 

Zřizovací listina ze dne 11.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaného organizaci 
k hospodaření. 

Aktuální kapacita mateřské školy 125 dětí byla naplněna na 100%. Průměrný evidenční pře-
počtený počet pedagogických pracovníků činí 9,5  a nepedagogických pracovníků činí 3,45.  

 

 

I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 16.5.2016 v 9:00 hod. předáním pověření ředitelce orga-
nizace, pokračovala dne 17.5.2016 a tentýž den byla na místě ukončena. 

Přítomni: Bc. Dana Halberstadtová, Eva Novotná, Martina Bubnová, Jaroslava Pešková. 

 

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 37/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením §  5  odst. 
2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 7/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec. 
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IV. Předmět kontroly 

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kontrol-
ního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřejnosprávní 
kontrola. 

 

 

V. Kontrolované období 

Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016. 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 2.6.2016. Ředitelka organizace zaslala emailem in-
formaci ke správě webových stránek v organizaci. 

 

 

VII. Kontrolní zjišt ění 
1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 
− č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v plat-

ném znění (dále jen „ZFK“), 
− č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 416“), 
− č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 
− č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 
− č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 

„MRP“), 
− č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 
− č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 
− vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen „vy-

hláška o inventarizaci“), 
− České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 
− č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen 

„vyhláška FKSP“), 
− a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 

 

Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 
1) Organizační řád MŠ, 
2) Vnitřní kontrolní (a řídící) systém, 
3) Vnitřní organizační směrnice a směrnice pro evidenci majetku 
4) Vedení účetnictví,  
5) Oběh účetních dokladů, 
6) Směrnice o účtování a použití kreditních karet, 
7) Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, 
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8) Vnitřní předpis o používání silničních a motorových vozidel při pracovních cestách pří-
spěvkové organizace, 

9) Vnitřní směrnice pro provádění doplňkové činnosti, 

    10) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

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

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

Při minulé kontrole provedené dne 17.4.2012 bylo zjištěno, že organizace neprovádí předběž-
nou řídící kontrolu v souladu se zákonem a součástí protokolu bylo toto jako nápravné opatření 
a další doporučení kontrolního orgánu. Ředitelka organizace předložila dne 28.5.2012 návrh 
na nápravu všech nedostatků zjištěných při kontrole. 

1. Organizace vypracuje směrnici k vedení podrozvahových účtů. 

Zjištění: Vnitřní směrnicí Vedení účetnictví z 2.1.2014 je zajištěna evidence podrozvahových 
účtů, ale specifikace těchto účtů je ve směrnici uvedena nesprávně – porovnává počáteční a  ko-
nečný stav účtů. Faktické vedení podrozvahových účtů je prováděno správně.  

2. Organizace přepracuje směrnici o cestovném a vyúčtování cestovních náhrad a bude dbát 
na  dodržení schválení pracovních cest před jejich uskutečněním.  

Zjištění: Organizace vypracovala směrnici Vnitřní předpis o používání silničních motorových 
vozidel při pracovních cestách příspěvkové organizace ze dne 2.1.2014. Organizace má 
smlouvy s těmito zaměstnanci: Eva Novotná a Bc. Petra Čermáková. 

3. Organizace bude dbát na dodržování ZFK v oblasti předběžné řídící kontroly před vznikem 
závazku a před vznikem nároku u vydaných a přijatých faktur. 

Organizace má vypracovanou směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) systém z 1.9.2012, 
u  které provedla aktualizace ředitelka organizace s nástupem do funkce k 1.2.2015. Součástí 
směrnice je pověření pro zástupce ředitelky v pozici PO, vedoucí provozní jednotky v pozici 
SR/HÚ a kuchařky v pozici SR/HÚ. Další částí směrnice jsou podpisové vzory z 1.9.2012 
a z 1.2.2015. 

 

 

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

Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém byla vypracována v souladu s jednotlivými usta-
noveními ZFK a vyhlášky č. 416, včetně podpisových vzorů jednotlivých zaměstnanců. Sou-
částí směrnice bylo písemné pověření pro zaměstnance vykonávajícího funkci PO – zástup ře-
ditelky, SR/HÚ, včetně zástupu.  

Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu jak veřejných příjmů, 
tak veřejných výdajů v souladu se ZFK. Byl doložen písemný záznam, tzv. „košilka“. 
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Ředitelka organizace prováděla za roky 2014 a 2015 průběžnou a následnou řídící kontrolu, byl 
doložen písemný záznam. 

 

Zjišt ění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

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

Organizace předložila za rok 2016 Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem 
závazku, na kterém byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem závazku PO 
a  SR/HÚ na očekávané výdaje vyplývající z uzavřených smluvních vztahů např.: zpracování 
účetnictví, likvidace odpadu, vyúčtování mobilních telefonů, zpracování mezd. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 
3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 

Příspěvky od SML 

rok 2014 

neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím - provoz  Kč 259.217,- 

příspěvek na energie                  Kč 523.160,- 

příspěvek na odpisy                 Kč 157.356,-  

 

rok 2015 

neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím - provoz  Kč 255.000,-  

příspěvek na energie       Kč 599.000,-  

příspěvek na odpisy       Kč 166.212,-  

 

 

b) Ostatní příspěvky 

Za rok 2014 čerpala organizace Dotace MŠMT – Stáž ve firmách   Kč 26.970,09. 

Za rok 2015 nečerpala další příspěvky. 

 

 

c) Informace o dotacích z prostředků EU 
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Za kontrolované období roků 2014 a 2015 nečerpala organizace dotace z prostředků EU. 
V době kontroly ředitelka organizace čerpání prostředků plánovala. Organizace má v plánu po-
dat žádost na „Potřeby mateřských škol v rámci projektu OP VVV 2015-2020“. 

 

 

d) Závazné ukazatele a jejich plnění 

Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období byl poskytnutý příspěvek na  ener-
gie. Za rok 2014 vykázala organizace úsporu energií ve výši Kč 34.099,90. Za rok 2015 vyká-
zala organizace úsporu energií ve výši Kč 2.620,- a úsporu příspěvku na provoz Kč 3.404,88.  

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

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

a)Účetní závěrka 

Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetnictví ze dne 20.11.2009 s Ing. Veronikou 
Klozovou, EKVITA, Liberec na dobu neurčitou. 

 

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

 

Za rok 2014 a 2015 nevykázala organizace žádné pohledávky. 

 

Zjišt ění: 

Nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

b) Inventarizace majetku 

Organizace předložila za rok 2014 Záznam o školení členů DIK, Plán inventur, Příkaz k prove-
dení inventarizace, Zápis z instruktáže členů inventarizační komise a Inventarizační záznam ze 
dne 16.1.2015. Předsedou inventarizační komise byla jmenována zaměstnankyně, která v prů-
běhu roku nenakládala s finančními prostředky organizace. Stavy jednotlivých majetkových 
účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inventarizací. Při  pořizování a vyřazo-
vání majetku bylo postupováno v souladu se ZL a metodikou k ní. 

 

Za rok 2015 organizace předložila Záznam o školení členů DIK, Plán inventur, Příkaz k prove-
dení inventarizace, Zápis z instruktáže členů inventarizační komise, Prohlášení odpovědné 
osoby, Inventarizační záznam ze dne 22.1.2016. Předsedou inventarizační komise byla jmeno-
vána zaměstnankyně, která v průběhu roku nenakládala s finančními prostředky organizace. 
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Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inven-
tarizací. Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno v souladu se ZL a metodikou 
k ní. 

 

Za roky 2014 a 2015 byla ke dni 31.12. provedena dokladová inventarizace veškerých použí-
vaných účtů. 

  

Podrozvahová evidence byla vedena. 

 

Zjišt ění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 

Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč 0,-. Z do-
plňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 8.935,-. Úspora za energie byla ve výši 
Kč 34.099,90. Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši Kč 8.935,- a odvod na účet 
zřizovatele ve výši Kč 34.099,90. 

Za rok 2015 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč 0,-. Z do-
plňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 4.450,-. Úspora z provozu činila Kč  3.404,88, 
úspora za energie byla ve výši Kč 2.620,-. Hospodářský výsledek za rok 2015 nebyl v době 
kontroly a zpracování tohoto protokolu zřizovatelem schválen. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

d) Fondové hospodaření 

stav účtu               k 31.12. 2014  k 31.12.2015 

411 – Fond odměn              Kč     1.123,00  Kč            0,00  

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. HV           Kč     2.152,58   Kč   11.087,58  

414 – Rezervní fond z ostatních titulů           Kč   14.869,51   Kč   12.152,16  

416 – Fond repr. majetku, investiční fond           Kč   16.281,07         Kč   16.281,07 

celkem                Kč   34.426,16             Kč   39.520,81  

 

241 – Běžný účet              Kč 724.384,39   Kč 614.080,03  
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Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2014 a k 31.12.2015 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

e) Dodržování ZL a metodiky k ní 

Na rok 2014 a 2015 byl předložen plán oprav a odpisový plán. 

 

Organizace uzavřela dne 4.12.2014 Pojistnou smlouvu č. 860 312 5834 s Kooperativou pojiš-
ťovnou, a.s.  s účinností od 1.1. 2015. Soubor vlastních cenností a finančních prostředků byl 
pojištěn do výše Kč 5.000,-, což odpovídalo stanovenému pokladnímu limitu. 

Organizace má Pojistnou smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 31.12.2024 bez možnosti pro-
dloužení. 

 

Za rok 2014 předložila organizace 1 Darovací smlouvu v celkové výši Kč 7.000,- na peněžitý 
účelově neurčený dar. Za rok 2015 nebyly poskytnuty žádné dary. 

 

Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu mateřské školy revize. Byla předložena 
např.: Zpráva o technické kontrole zabezpečovacího systému PZTS, Protokol o kontrole, ser-
visu a provozuschopnosti hasicích přístrojů, Zpráva o revizi hromosvodů, Zpráva o revizi ply-
nového zařízení, Protokol o odborné technické kontrole tělovýchovného nářadí apod. 

 

Organizace předložila Dohody o odpovědnosti uzavřené dne 3.9.2012 se zaměstnankyní 
ve funkci kuchařka, která přebírá odpovědnost za sklad potravin a  se zaměstnankyní v pozici 
vedoucí provozní jednotky, která přebírá odpovědnost za   pokladní hotovost a sklad potravin. 
Inventury skladu potravin a pokladní hotovosti byly provedeny ke dni 3.9.2012. 

 

Zjišt ění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 
5) Finanční operace 

a) Hotovostní operace 

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za roky 2014 a 2015 a pokladní doklady, které byly 
vedeny jednou číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti činil K č 5.000,-. 

Inventarizace pokladní hotovosti byla za kontrolované roky provedena 1x za rok ke dni 
31.12.2014 a 31.12.2015. Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových pokladních do-
kladů bylo zjištěno, že u výdajového dokladu č. 98 z roku 2015 šlo o nehospodárně vynalo-
žené  finanční prostředky v souvislosti s realizací sbírky pro Fond Sidus. Konkrétně škola ze 
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svých provozních prostředků uhradila částku Kč 70,- jako bankovní poplatek za vklad vybra-
ných peněz na účet uvedeného fondu. Tento poplatek měl být hrazen jako náklad spojený s re-
alizací sbírky z vybraných peněz pro fond. Ředitelka organizace byla upozorněna na uvedenou 
skutečnost i na to, že uvedený postup (úhrada nákladů s realizací sbírky) je popsán v podmín-
kách Fondu Sidus.   

Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým 
vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. 

Za kontrolované roky 2014 a 2015 byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů, 
přičemž nebyly zjištěny nesrovnalosti. 

 

Zjištění: 

Při kontrole bylo zjištěno, že v roce 2014 za bývalé ředitelky, se organizace zapojila do veřejné 
sbírky, ale při převodu vybrané hotovosti na účet sbírky – příjemce – použila organizace k za-
placení bankovního poplatku prostředky z příspěvku od zřizovatele na provoz. Tím organizace 
nezajistila hospodárné nakládání s touto částkou z příspěvku, ale ani podmínky stanovené fon-
dem.  

Dále při namátkové kontrole příjmových a výdajových pokladních dokladů z roku 2015 byly 
zjištěny následující nedostatky: na výdajovém dokladu č. 63 chybí datum, na výdajovém po-
kladním dokladu č. 64 je uvedeno datum 8.6.2014,  doklad č. 93 je označen č.  92, doklad č. 13 
uvedený v pokladní knize je na výdajovém pokladním dokladu uveden jako č. 18. Zjištěné sku-
tečnosti byly projednány s ředitelkou organizace na místě. 

 

 

b) Bankovní operace 

Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontrolou 
přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jednotli-
vých faktur byla namátkově odsouhlasena s bankovními výpisy z účtu organizace. Řídící kon-
trolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ, který byl do funkce jmenován ředitelkou 
organizace. Byl doložen písemný záznam o provádění předběžné řídící kontroly před a po 
vzniku závazku v souladu se ZFK. 

 

Organizace předložila za roky 2014 a 2015 vydané faktury. Platby za pronájem nebytových 
prostor hradili nájemci převodem na účet organizace. Předběžná řídící kontrola po vzniku ná-
roku byla provedena v souladu se ZFK. Písemný záznam byl doložen. 

 

Zjišt ění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 
6) Doplňková činnost: 

a) Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL  vypracovanou Vnitřní 
směrnici pro provádění doplňkové činnosti. Organizace prováděla doplňkovou činnost pouze 
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za kontrolovaný rok 2014. Ke kontrole bylo předloženo osm smluv o nájmu nebytových pro-
stor. Namátkou byly zkontrolovány 4 smlouvy, přičemž se ve všech případech jednalo o pro-
nájmy do 1 roku, u kterých není vyžadován souhlas zřizovatele. Předběžná řídící kontrola před 
vznikem nároku byla provedena v souladu se ZFK, byl doložen písemný záznam, který obsa-
hoval podpis PO a SR/HÚ. V roce 2015 organizace neuzavírala smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor. 

 

Zjišt ění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

b) Bytové prostory 

Organizace nemá ve správě bytové prostory. 
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VIII. Záv ěr 

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

 

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

 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele 
s výjimkou zapojení se organizace do získání peněz pro sbírku Fond Sidus. Zde organizace 
pochybila při vyúčtování poplatku za odvod vybraných peněz fondu, neboť  bankovní poplatek 
uhradila z provozního příspěvku zřizovatele a ten měl být uhrazen z výnosu sbírky, tj. odečten 
z vybrané částky. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o vysokou částku (Kč 70,-), byla věc pro-
jednána na místě s ředitelkou organizace. Pro tento typ aktivit organizace se jeví jako vhodnější 
organizátor např. sdružení rodičů. V oblasti vedení pokladny bylo zjištěno více drobných ne-
dostatků, které byly též projednány s ředitelkou organizace na místě. 

 

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. 

 

Organizace přijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů (MŠMT). Dotace 
z fondů EU nebyly přijaty.  

 

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

 

 

IX. Uložení nápravných opatření 

 

Při nakládání s pokladní hotovostí i její dokladovou evidencí postupovat s maximální po-
zorností a eliminovat nedostatky (chyby) při běžném provozu, byť jsou drobného rázu. 

 

 

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 6.6.2016, tj. čtvrtý den od posledního kontrolního úkonu – 
viz bod VI. protokolu. 

 

Podpisy: 

Kontrolovaná osoba   ………….  ………………………………….
     datum   Bc. Dana Halberstadtová 

         

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:  …………….  …………………………………. 

     datum   Ing. Marie Vozobulová 

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

     datum   Jaroslava Pešková 

Členka kontrolní skupiny:  …………….  …………………………………. 

     datum   Martina Bubnová 

 

 

Primátor statutárního města Liberec: …………….  …………………………………. 

     datum   Tibor Batthyány 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec: ……………..  …………………………………. 

     datum   Ing. Jindřich Fadrhonc 

 

Náměstek pro školství, kulturu,  

sociálních věci a cestovní ruch: ……………..  …………………………………. 

datum   PhDr. Ivan Langr  

    

 

Vedoucí odboru školství 

a sociálních věcí:   ……………..  …………………………………… 

     datum   Mgr. Pavel Kalous 
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Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka Statutárního města Liberec 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
Odbor právní a veřejných zakázek 

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

 
 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 

Nisou, a.s.  
 Mrštíkova 3 
 Liberec III  
 461 71  
       

 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
                  19.7.2016 

 
 
 
Vážení,  
 
 
v souladu s usnesením Rady města Liberec č. …………. ze dne 19.7.2016 Vás žádáme jako 
majoritní akcionář společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o 
poskytnutí níže uvedených dokumentů: 
 
1)   Současný stav vlastnictví dopravní infrastruktury ve vlastnictví spol. DPMLJ a.s. a její 
financování v rámci současného smluvního vztahu (financování za poslední čtyři roky) v dělení 
na MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou a druhy dopravy (tramvaje, autobusy). 
 
2)   Současný stav vlastnictví vozidel (autobusy, tramvaje), kterými je zajišťována dopravní 
obslužnost (v dělení na MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou) a to včetně subdodávek 
vozových jednotek  po střediscích Liberec a Jablonec nad Nisou. 
 
3)   Rozbor a délka trvání udržitelnosti současných projektů financovaných z fondů EU a 
národních dotací. 
 
4)   Plán investic do obnovy vozového parku spol. DPMLJ a.s.  v rozlišení středisko Liberec, 
středisko Jablonec nad Nisou. 
 
5)   Plánované projekty DPMLJ a.s., jež by měly být financovány z fondů EU a národních 
zdrojů. 
 
6)  Personální členění DPMLJ a.s. po MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou ve specifikaci 
tramvaje a autobusy a personálních kapacit subdodávek  po uvedených střediscích. 
 
7)  Smlouva o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě, uzavřená mezi    
DPMLJ a Bus Line, včetně všech souvisejících dodatků a konsolidovaného znění smlouvy a 
dohody o volbě rozhodců. 
 
 
 

1 
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Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka Statutárního města Liberec 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

8)   Smlouva o nájmu a podnájmu plničky pohonných hmot CNG, včetně souvisejících dodatků. 
 
9)  Memorandum ke Smlouvě o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě. 
 
10) Všechny právní analýzy, které se vztahem mezi subjekty již zabývaly. 
 
11) Všechnu korespondenci mezi subjekty související s vyjednáváním podmínek přepravy na 
tento rok a roky do konce trvání smlouvy. 
 
 
 
Dokumenty zašlete k rukám pana náměstka Kysely, a to do 14 dnů od doručení této žádosti.  
 
 
S pozdravem   
 
 
 
 
 

 
                                                                                                           
 
                                                                                                   Tomáš Kysela 
                                                                          náměstek pro technickou správu majetku města 
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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: Doprava 
program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy 

č. OLP/2658/2016 
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 5. 2016 usnesením č. 308/16/ZK 

 
Smluvní strany: 
 
Liberecký kraj 
se sídlem    : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený    : Martinem Půtou, hejtmanem 
                                       na základě plné moci Vladimírem Mastníkem, členem rady kraje 

řízení resortu doprava 
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  : Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupené  : Tiborem Batthyánym, primátorem 
IČ    : 00262978 
DIČ   : CZ00262978 
Bankovní spojení : Česká národní banka, a.s. 
Číslo účtu  : 94-6221461/0710 
 (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 investiční dotace na projekt s 
názvem: 

 

„Cyklostezka Hrazená – Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20“, 
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který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 308/16/ZK ze dne 
31.5.2016. 

2. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé 
výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení na úsek Hrazená – Barvířská, jako součásti Cyklotrasy 
Odra Nisa. 

3. Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto 
závazných parametrů: 
Název parametru jednotka Hodnota 

Projektová dokumentace ks 1 
Územní rozhodnutí ks 1 

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty 
závazného parametru.  

4. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem 
projektu na : 

a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na projekt uvedený 
v čl. I. odst. 1 

b) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku ve 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 
 

1. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 300.000 Kč. 

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 

550.000,- 100 % 

Celková výše dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje (max. podíl 
poskytovatele) 

300.000,- 54,55 % 

Vlastní zdroje příjemce 1) 
(min. podíl příjemce) 

250.000,- 45,45 % 

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. 2této 
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 
předpokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. 2této smlouvy, hradí toto 
navýšení výdajů příjemce dotace z vlastních zdrojů. 
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5. V případě, že nebude poskytnuta záloha, budou finanční prostředky převedeny na účet 
příjemce do 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně potvrdí příjemci správnost 
předloženého úplného závěrečného vyúčtování, ve výši odpovídající smluvním 
podmínkám, maximálně do výše přiznané dotace. 

 
Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 
 

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů 
projektu 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 
vzniknou 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 
projektu 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 
01.01.2015. 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. 
Pokud je uplatňován režim revers charge musí příjemce současně doložit i náležitosti 
uvedené v čl. III odst. 9. Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol a tabák a výrobky z nich. 

4. Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2016 a termín ukončení realizace projektu je 
30. 12. 2017. 

5.  Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu a 
zároveň protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu.  
 

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, 
nejpozději do 19. 2. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti 
této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní 
zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň 
dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu 
rozumí nabytí právní moci rozhodnutí. Ukončení realizace projektu je zároveň 
stvrzeno protokolárním převzetím projektu mezi příjemcem a zhotovitelem 
projektu, tento doklad se v kopii dokládá k vyúčtování. 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 odboru dopravy 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 
povinen 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, 
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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 
daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, 
paragony, 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. Pokud má být způsobilým výdajem i DPH dle čl. III. odst. 3. a je uplatněn 
režim revers charge musí být příjemcem předloženy následující podklady:  

a. kopie daňového přiznání k DPH podle § 101 zákona o DPH, 
b. kopie evidence pro daňové účely podle § 100 zákona o DPH (s náležitostmi dle 

§ 92a), 
c. doklad o úhradě daňové povinnosti FÚ - kopie výpisu z bankovního účtu. 

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, 
b) kopii protokolu o předání a převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem 

(doklad o ukončení realizace projektu), ve kterém budou uvedeny parametry, které 
byly v rámci projektu zhotoveny. (Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní 
zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň 
dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu 
rozumí nabytí právní moci rozhodnutí.),  

c) kopie účetních resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových 
dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, 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),  

d) 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, 

e) smlouvu o dílo nebo objednávku, pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané 
mimo pracovní poměr  k projektu uvedenému v čl. I. (minimálním obsahem smlouvy 
o dílo, objednávky, pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní 
poměr musí být předmět a cena prací a termín realizace), 

f) kopii zpracované projektové dokumentace v elektronické podobě na vhodném 
paměťovém mediu s ohledem na velikost dat, 

g) kopii vydaného územního rozhodnutí, nebo stavebního povolení, nebo 
příslušného rozhodnutí příslušného úřadu dle druhu projektu, vždy s nabytím 
právní moci, 

h) kopie dokladu, že realizovaný projekt byl podpořen krajem, (příjemce je povinen 
informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen 
z rozpočtu Libereckého kraje např. print screen webových stránek, využití loga LK, 
tisková zpráva, ústní informace.) Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované 
před nabytím účinnosti smlouvy, 

i) ocenění hodnoty prací, které byly zabezpečeny dobrovolně občany, provedené 
autorizovaným technikem (inženýrem) nebo soudním znalcem v  případě dobrovolné 
práce občanů na realizaci projektu. 
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11. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto 
smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení 
závěrečného vyúčtování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na účet 
poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem č. 26582016. Finanční 
prostředky, které musí být v souvislosti se snížením výše dotace dle čl. II. odst. 3 vráceny 
poskytovateli, musí příjemce zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy poskytovatele na účet číslo 19-7964250217/0100, s variabilním symbolem 
č. 26582016. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, 
kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.  

12. Příjemce je povinen písemně informovat správce programu, odbor dopravy Krajského 
úřadu Libereckého kraje, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho 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 odbor dopravy 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 
projektu uvedeného v čl. III. odst. 4.  

16. Správce programu, odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje posoudí, zda 
žádosti o změnu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje a vyžaduje 
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, využití loga 
LK, tisková zpráva, ústní informace) Tato povinnost se nevztahuje na projekty 
realizované před nabytím 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 prostředků 
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 
závazného parametru. V případě, že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a 
specifikaci více závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění použit 
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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 
neprodleně kontaktovat 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 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 poskytnuta, 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. 

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. Příjemce se zavazuje nejpozději do 2 let od ukončení realizace projektu (čl. III, odst. 
4 a 5) dle této smlouvy zajistit financování další fáze projektu směřujícího k naplnění cíle 
projektu dle čl. I. odst. 2. V případě porušení této povinnosti ztrácí příjemce nárok na 
dotaci dle této smlouvy a je povinen dotaci poskytnutou dle této smlouvy vrátit 
poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů od uplynutí výše uvedené 2leté lhůty. Příjemce 
splní výše stanovenou povinnost, pokud poskytovateli v uvedené lhůtě doloží, že mu byla 
na financování další fáze projektu přiznána dotace, nebo doloží jiný způsob financování, 
ze kterého bude zřejmý účel. Poskytovatel akceptuje, pokud příjemce alespoň doloží, že 
podal žádost o poskytnutí dotace na realizaci další fáze projektu a že jeho žádost nebyla 
odmítnuta pro formální nedostatky.  

 
 

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 
dodržení 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 
poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že 
příjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který 
byly peněžní 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 
sjednat) 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   
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3.2 Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních 
prostředků 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 uložen 
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 
krajem dle čl. III. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro 
provedení 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 
neovlivní 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 
opatření 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 
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele č. 19-7964250217/0100 s variabilním 
symbolem č. 26582016. 
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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 
určených 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 
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně 
vzájemného 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 
poskytovatel 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 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
P1 Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fondu  
Libereckého kraje  

      P2    Průběžná/závěrečná*zpráva o realizaci projektu  
 

 
 
V Liberci dne: …………….     V Liberci dne: …………. 
 
Poskytovatel:       Příjemce: 
 
 
 
……………………………….    ………………………………. 
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Příloha č. 1 
Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného z Dotačního 
fondu Libereckého kraje  
 Oblast podpory 
(název a číslo): 

 

 Program Dotačního fondu 
(název a číslo) 

 

Název projektu:  

Název příjemce/IČ:   

Smlouva číslo:   

Bankovní spojení příjemce:  

Termín realizace projektu:  

Schválená výše dotace (v Kč):  

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 
projektu: 

 

 
Soupis účetních dokladů: 

pořad. č. 

číslo 
daňového 

příp. 
účetního 
dokladu 

datum 
úhrady 
daného 
výdaje 

účel výdaje částka 
hrazeno 
z dotace 

hrazeno 
z jiných 
zdrojů 

       
       
       
 

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 
pokladní 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................................ 
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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 
záznam 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, 
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     

Průběžná/závěrečná*zpráva o realizaci projektu  

 Oblast podpory 
(název a číslo): 

 

 Program  
(název a číslo) 

 

Název projektu:  

Název příjemce:   

Smlouva číslo:   

Forma dotace* účelová investiční dotace účelová neinvestiční 
dotace 

Celkové skutečně vynaložené 
náklady na projekt 

…………………………….Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 
z programu  

……….Kč, tj……………% na celkových skutečných  
                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – 
zahájení a ukončení: 

zahájení ukončení 
  

Čerpáno k částka 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z programu  
 

absolutní výše 
dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 
      

     

* 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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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160621 

Název 
projektu:  

Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy - IPRÚ 

A. Popis projektu  
Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu   

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

Projektový záměr zahrnuje činnosti spojené s projektováním a postupnou realizací 7 úseků. Jejich seznam je uveden v příloze č. 1b 
tohoto projektového záměru. Seznam úseků je doplněn výčtem možných náhradních úseků. Mapový zákres úseků je obsažen 
v příloze č. 1c tohoto projektového záměru. Orientační harmonogram realizace vybraného úseku je uveden v příloze č. 2 (jedná se 
úsek Cyklostezky Košická – Poštovní náměstí, u kterého již byla získána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen 
„DFLK“) na zpracování projektové dokumentace ve výši 200 tis. Kč, tj. 27 % celkových způsobilých nákladů). Jedná se o položku 
č. 3 v příloze 1b.  

Na zpracování DÚR (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí) úsek Cyklostezky Hrazená (U Jezu) – Barvířská byla 
v 05/2016 získána dotace ve výši 300 tis. Kč z DFLK, tj. 54,55 % celkových způsobilých nákladů. Jedná se o položku č. 4 
v příloze 1b.  

Projektový záměr zohledňuje skutečnost, že v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou byla 
vyčleněna částka cca 40 mil. Kč na opatření pro cyklodopravu a pro čerpání této částky chybí vyprojektované úseky. Projektový 
záměr byl projednán s odborem správy veřejného majetku a je v souladu s plánem oprav inženýrských sítí.  

Seznam úseků byl sestaven na základě kombinace těchto hledisek: 
- význam úseku a jeho přínos pro městskou dopravu 
- návaznost úseku na stávající nebo plánovanou cyklistickou infrastrukturu 
- reálnost získání stavebního povolení a dostavby v požadovaném čase  

Záměr navazuje na projektový námět „Rozvoj udržitelné mobility ve statutárním městě Liberci“ (ev. č. 150412), který byl 
schválen Poradou vedení dne 12. 5. 2015. 

 

Soulad se strategickými dokumenty města:  

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

Strategický cíl D: UDRŽITELNÁ MOBILITA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Specifický cíl D 1: Zajištění komplexního dopravního plánování a spolupráce s vlastníky a správci infrastruktury pro zajištění 
optimální dopravní dostupnosti, prostupnosti a obslužnosti pro všechny – dopravní dostupnost pracovních míst, služeb, bydlení, 
míst pro odpočinek a rekreaci a atraktivit cestovního ruchu pro všechny cílové skupiny 

Specifický cíl D 3: Zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu 

Opatření D 3.1 Realizace výstupů generelu cyklistické dopravy 

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

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu  

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

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

● Zvýšení ploch pro odpočinek a sportovní vyžití obyvatel 
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Zvýšení potenciálu cestovního ruchu jak pro místní obyvatele jak pro návštěvníky města.  

● Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel  

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

 

 Dílčí cíle projektu  
- Úspěšně dokončená výběrová řízení na zpracovatele projektových dokumentací jednotlivých úseků cyklostezek. 

- Úspěšně dokončené projektové dokumentace jednotlivých úseků cyklostezek.  

- Úspěšně dokončená výběrová řízení na dodavatele stavby jednotlivých úseků cyklostezek.  

- Úspěšně dokončené stavební realizace jednotlivých úseků cyklostezek.  

 Aktivity projektu   
 

Č. Fáze Aktivita Zahájení  
měsíc/rok 

Ukončení  
měsíc/rok 

 Přípravná      

1  Výběrová řízení na zpracovatele projektových dokumentací  7/2016 12/2018  

2  Výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací   1/2017 12/2019  

 Realizační      

3  Zpracování projektových dokumentací jednotlivých úseků 10/2016 6/2019 

4  Stavební realizace jednotlivých úseků 6/2017 12/2020 

 Udržitelnost    

5 
 Ověřování postupů, aktualizace opatření, monitoring 1/2021 12/2025 

 

Cílová skupina  

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

• cestující za prací, do školy apod. 

• turisté a návštěvníci 

Rizika projektu   

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

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

Opatření: Minimalizace rizika bude zajištěna nastavením podmínek veřejné zakázky.  

• Nezvládnutí administrace dotace a veřejné zakázky - nízké riziko 

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

• Riziko časového zdržení při získání stavebního povolení – střední riziko 
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Opatření: Snížení tohoto rizika bylo zajištěno již samotným výběrem úseků. Riziko lze dále snížit tím, že budou současně 
projektovány i další 2-3 úseky do zásobníku připravovaných projektů.  

 

Přínos projektu  

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

• Zlepšení kvality ovzduší v důsledku snížení podílu IAD. 

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

• Zlepšení ukazatelů v jednotlivých indikátorech udržitelného rozvoje (Uhlíková stopa, Cesty dětí do a ze školy, 
Ekologická stopa města a další). 

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

Výstupy projektu   

Výstavba devíti úseků cyklostezek o celkové délce 5,4 km.  

 

Vazba na jiné projekty:  

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

 

B. Projektový tým 
Návrh projektového týmu 

Odbor strategického rozvoje 
a dotací 

Vlastník projektu, předkládá vypracovaný projektový záměr Projektové kanceláři 

Odbor strategického rozvoje 
a dotací 

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

Ing. Vladislav Rozsypal, 
Odbor hlavního architekta 

Technický specialista, příprava technické části zadávací dokumentace 

Eva Troszoková, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

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

Oddělení právní, Odbor 
právní a veřejných zakázek 

Projektový právník, podílí se na administraci veřejné zakázky 

Bc. Lucie Blažková, Odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Manažer publicity projektu 

SML Uživatel 

Externí dodavatelé Zpracovatelé různých stupňů projektové dokumentace, dodavatelé stavby 

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

Příprava projektu  

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv:  160 
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Projektová dokumentace 3 200 

Právní, poradenské a jiné služby 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady) 0 

CELKEM příprava 3 360 

Realizace projektu 

Mzdové náklady a povinné pojistné 300 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb (technický a autorský dozor) 200 

Náklady na publicitu projektu 50 

Náklady na realizaci staveb 40 700 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady) 0 

Ostatní náklady provozu akce 0 

CELKEM realizace 41 250 

CELKEM (p říprava + realizace) 44 610 

Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné  0 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb (PD, technický a autorský dozor) 1 200 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na realizaci staveb 15 000 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Jiné (nepřímé režijní náklady) 0 

Ostatní náklady provozu akce  

CELKEM 16 200 

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka SML - % 
kofinancování  

IROP (bude žádáno) – 85 % dotace (možno čerpat i 5 % ze státního rozpočtu ČR) 37 918 tis. Kč 15 % 

(6 691,5 tis. Kč) 

Náhradní zdroje (SFDI, Program ČR-Sasko) dle podmínek 
daného programu 

dle podmínek 
daného programu 
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Financování projektu (přípravná a realizační fáze):  

rok 
Město      
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2015 0 0 0  

2016 42 238 280  

2017 1 654,5 9 375,5 11 030  

2018 2 715 15 385 18 100  

2019 1 530 8 670 10 200  

2020 750 4 250 5 000  

běžný 
provoz 

    
    

CELKEM 6 691,5 37 918,5 44 610  

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný odbor) 

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

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

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

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

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

Ing. Jiří Horák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a 
dotací 

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

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

Schváleno projektovou 
kanceláří dne Dne 6. 6. 2016 

Podpis 
vedoucího 
OSRD  

Schváleno RM  Dne 19. 7. 2016   č. usnesení   
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poř.č

.
Název Projektu

kód akce 

podle GCD

"i
n

ve
-s

to
r"

odhad 

nákladů 

na 

realizaci 

(mil.Kč) ko
fi

n
an

co
vá

n
í 

(S
M

L)

náklady 

na PD 

(mil. Kč)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 po 2021

1 Cyklostezka za ČOV (Selská - Londýnská) 13.3 KKJ 17,3 1,7 - real real - - - - SP platné

2 Machnín - Chrastava 13.7 KKJ 1,0 0,1 - real real - - - SP platné

18,3 1,8 -

3
Odra - Nisa, stezka pro pěší a cyklisty 

(Košická - Poštovní nám.)
7.16

EU, 

KKJ
18,0 2,7 1,62 - ÚR, SP real real - - -

PD dotace LK 2016, 

změna ÚP

4 Propojení kolem Nisy (Barvířská - U Besedy) 1.19 EU 2,2 0,3 0,20 - DÚR SP real - - -
zažádáno o dotaci z 

LK na PD

5 Letná - Sousedská (napojení OPZS) 12.15 SFDI 5,0 0,8 -
DUR, 

SP, real
- - - - - - SP 03/2016

6 Propojení Soukenné nám. - nádraží 1.8 + 10.1 EU 4,0 0,6 0,36
DSP, 

DÚR
ÚR, SP real - - - -

7
Cyklostezka Londýnská - Oblouková (od 

Stříbrný kopec po Neumannova)

13.4 a 14.8 

část
EU 6,0 0,9 0,54 DSP, ÚR SP, real real - - - -

8 Napojovací bod "Košická" pro Odra - Nisa
1.6, 1.7, 7.1 

a 7.16 část

EU, 

KKJ
3,0 0,5 0,27 - ÚR, SP real real - - -

PD dotace LK 2016, 

změna ÚP

9
Napojovací bod "Poštovní náměstí" pro 

Odra - Nisa

7.2 a 7.17 

část

EU, 

KKJ
2,5 0,4 0,23 - ÚR, SP real real - - -

PD dotace LK 2016, 

změna ÚP

40,7 6,1 3,2

59,0 7,9 3,2

10
Cykloobousměrky stavba (vč. návrhu 

Cyklistů Liberecka) variantní řešení a - b
- SML 2,7 2,7 0,24

DSP, 

DÚR,re

al

real - - - - -

11
Cyklistické pruhy Kubelíkova (Americká - 

Č.Mládeže)
11.5 EU 7,5 1,1 0,68 - - DÚR ÚR, DSP SP, real. SP real

12
Cyklostezka Kateřinská (od Neumannovy k 

Litesu)
14.8 EU 9,0 1,4 0,81 DSP, ÚR SP, real real - - - -

13 Stezka podél Veseckého rybníka 8.4 EU 4,5 0,7 0,41 - - DÚR DSP, SP real - -

14 Propojení Vyhlídková - Vesecký rybník 8.7 EU 7,0 1,1 0,63 - - DÚR DSP real - -

15 Propojení Vyhlídková - Mladá - Za Mlýnem - EU 7,5 1,1 0,68 - - DÚR DSP real - -

16 Cyklistické pruhy Masarykova 2.1 EU 5,0 0,8 0,45 - - - DÚR DSP SP real

17
Propojení Klatovská - Mostecká cyklostezka 

Klatovská
7.6 a 10.7 EU 2,5 0,4 0,23 - - DÚR DSP real - -

DP student ČVUT 

FD

18 Cyklostezka Minkovická - EU 4,5 0,7 0,41 - - DÚR DSP real - - souběh s 9.5

19
Trasa okolo stadionu Slovanu na levém 

břehu Nisy
13.2 EU 3,6 0,5 0,32 - - - DÚR DSP SP real

20
Cyklotrasa centrum - Harcov - sídl. 

Kunratická
1.3+1.4+4.1+

5.4+5.5
SML 2,0 2,0 0,18 - DÚR ÚR DSP SP real - drobné úpravy

55,8 12,4 5,0

114,8 20,3 8,2
Poznámky:

KKJ - Kolem kolem Jizerek SML - Státutární město Liberec (např. sdružené investice)

EU - IPRÚ, IROP cyklostezka = řešení pro cyklisty bez rozlišení způsobu segregace a vedení (HDP, PDP)

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury Náklady na PD odhadnuty na 9% z pořizovacích nákladů 

Zpracoval: Ing. Vladislav Rozsypal, podklad: Ing. Jiří Rutkovský a Cykliste liberecka

Příloha č. 1b

Přehled dalších (náhradních) úseků:

Celkem (mezisoučet úseků 10-32)

CELKEM (součet úseků 1-32)

postup zpracování PD - realizace

Poznámka

Projektový záměr "KOMPLEXNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO 

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY"

Celkem (součet úseků 1-9)

Celkem (mezisoučet úseků 1-2)

Celkem (mezisoučet úseků 3-9)
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KOMPLEXNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO 
ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PŘÍLOHA Č. 1
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Č. 1 Cyklostezka za ČOV (Selská – Londýnská)

• vybudování stezky pro
chodce a cyklisty podél Nisy
kolem ČOV v délce cca 1,05
km vč. lávky

Projekt
Kolem kolem
Jizerek

Odhad nákladů na 
realizaci v mil. Kč. 

17,3

Kofinancování SML v 
mil. Kč. 

1,7

Náklady na 
projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

NR

Postup zpracování PD- realizace
2016 real
2017 real
2018 NR
2019 NR
2020 NR
2021 NR

po roce 2021 NR
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Č. 2 Machnín - Chrastava

• rekonstrukce polní cesty z
Machnína sm ěrem na
Hamrštejn v délce cca 500 m

Projekt
Kolem kolem
Jizerek

Odhad nákladů na 
realizaci v mil. Kč. 

1

Kofinancování SML v 
mil. Kč. 

0,1

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

NR

Postup zpracování PD- realizace
2016 real
2017 real
2018 NR
2019 NR
2020 NR
2021 NR

po roce 2021 NR
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Č. 3 Odra – Nisa
stezka pro p ěší a cyklisty 
(Košická – Poštovní nám.)

• vybudování stezky pro chodce a cyklisty podél
břehu Nisy v rámci revitalizace území v úseku od
Košické k Poštovnímu náměstí v délce cca 2,0 km

Projekt IPRÚ, IROP, Kolem 
kolem Jizerek

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

18

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

2,7

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

1,62

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 ÚR, SP
2018 real
2019 real
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 4 Propojení kolem Nisy (Barvířská – U Besedy)

• vybudování stezky pro
chodce a cyklisty v rámci
revitalizace a zp řístupn ění
břehu Nisy mezi ulicemi U
Besedy a na Zápraží v délce
cca 200 m

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

2,2

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,3

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,20

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 DÚR
2018 SP
2019 real
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 5 Letná - Sousedská

• vybudování cyklistických pruhu
podél ul. Letná v délce 130m, za
okružní križovatkou stezka do
plánované pr ůmyslové zóny

• (poznámka – vynechání úseku
křižovatky Letná – Stra čí,
projekt OSM)

• koordinace s k řižovatkou Polní

Projekt SFDI
Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

5

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,8

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

NR

Postup zpracování PD- realizace
2016 DÚR, SP, real
2017 NR
2018 NR
2019 NR
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 6 Propojení Soukenné nám. nádraží

• Řešení bezpečného vedení
cyklistů od nádraží k ul. Na
Rybní čku (ul. 1.Máje)

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

4

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,6

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,36

Postup zpracování PD- realizace
2016 DSP, DÚR
2017 ÚR, SP
2018 real
2019 NR
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 7 Cyklostezka Londýnská – Oblouková 
(od St říbrného kopce po ul. Neumannova)

• 13.4 zřízení cyklistických
pruh ů podél Obloukové ulice
ke križ. s ulicí Kate řinská v
délce 700 m

• 14.8. vybudování stezky pro
chodce a cyklisty podél
Kateřinské ulice v úseku
Oblouková – gen. Svobody v
délce 1,5 km

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

6

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,9

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,54

Postup zpracování PD- realizace
2016 DSP, ÚR
2017 SP, real
2018 real
2019 NR
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 8 Napojovací bod "Košická" pro Odra - Nisa

Řešení cyklistické dopravy v k řižovatce M.Horákové x Košická (návaznost na stezku podél Krajského ú řadu a 
pokra čování podél Nisy k Poštovnímu nám ěstí)

Projekt IPRÚ, IROP, Kolem 
kolem Jizerek

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

3

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,5

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,27

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 ÚR, SP
2018 real
2019 real
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 9 Napojovací bod „Poštovní nám ěstí" pro Odra - Nisa

• Řešení cyklistické dopravy v 
křižovatce „Poštovní nám ěstí 
(návaznost na stezku podél 
podél Nisy k „Babylonu“)

Projekt IPRÚ, IROP, Kolem 
kolem Jizerek

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

2,5

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,4

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,23

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 ÚR, SP
2018 real
2019 real
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR

"
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• Ulice U Sila – cyklisté v 
obou směrech (dopravní 
značení)

Investor SML

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

2,7

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

2,7

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,24

Postup zpracování PD- realizace
2016 DSP, DÚR, real
2017 real
2018 NR
2019 NR
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR

Č. 10 b Cykloobousm ěrky stavba
(vč. návrhu Cyklist ů Liberecka)

variantní řešení B
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Č. 11 Cyklistické pruhy Kubelíkova 
(Americká – Č. Mládeže)

• vybudování pruh ů pro cyklisty podél Kubelíkovy ul. v 
úseku Americká – České mládeže v délce cca 1450 m

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

7,5

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

1,1

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,68

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 NR
2018 DÚR
2019 ÚR,DSP
2020 SP, real.
2021 SP

po roce 2021
Real.
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Č. 12 Cyklostezka Kateřinská 
(ul. Neumannova k Litesu)

• vybudování stezky pro
chodce a cyklisty podél
Kateř inské ulice v úseku
Oblouková – gen. Svobody
v délce cca 1,5 km

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

9,0

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

1,4

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,81

Postup zpracování PD- realizace
2016 DSP, ÚR
2017 SP, real
2018 real
2019 NR
2020 NR
2021 NR

po roce 2021
NR

"
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Č. 13 Stezka podél Veseckého rybníka

• vybudování stezky pro
chodce a cyklisty podél
Veseckého rybníka,
propojení Chatař ské a
Dlouhomostecké ulice v
délce 580 m

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

4,5

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,7

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,41

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 NR
2018 DÚR
2019 DSP, DPS
2020 real
2021 NR

po roce 2021
NR

"
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Č. 14 Propojení Vyhlídková – Vesecký rybník

• rekonstrukce polní cesty a
stezky pro chodce a cyklisty v
délce 1,0 km

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

7,0

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

1,1

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,63

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 NR
2018 DÚR
2019 DSP
2020 real
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 15 Propojení Vyhlídková – Mladá – Za Mlýnem

• Úprava stezky pro pěší a cyklisty 
(stávající cesta od Dobrodružné 
směrem k Tajchu)

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

7,5

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

1,1

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,68

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 NR
2018 DÚR
2019 DSP
2020 real
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 16 Cyklistické pruhy Masarykova

• Řešení cyklistické dopravy 
z centra města k ZOO

• Smíšený provoz (pravý 
chodník ve směru z centra 
do Lidových sad ů)

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

5

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,8

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,45

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 NR
2018 NR
2019 DÚR
2020 DSP
2021 SP

po roce 2021
real
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Č. 17 Propojení Klatovská – Mostecká cyklostezka 
Klatovská

• 7.6 vybudování stezky pro
chodce a cyklisty podél
komunikace v délce 300 m

• 10.7 vybudování
cyklistických pruhu v rámci
rekonstrukce podjezdu

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci 
v mil. Kč. 

2,5

Kofinancování SML v mil. 
Kč. 

0,4

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,23

Postup zpracování PD- realizace
2016 NR
2017 NR
2018 DÚR
2019 DSP
2020 real
2021 NR

po roce 2021
NR
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Č. 18 Cyklostezka Minkovická

• zřízení cyklistického
propojení z ulice V Lu činách
do kř ižovatky Puškinova x
Minkovická, zahrnující
výstavbu a opravu cest v
délce 650 m a novostavbu
lávky

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci v 
mil. Kč. 

4,5

Kofinancování SML v mil. Kč. 0,7

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,41

Postup zpracování PD- realizace

2016 NR

2017 NR

2018 DÚR

2019 DSP

2020 real

2021 NR

po roce 2021 NR
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Č. 19 Trasa okolo stadionu Slovanu na levém břehu 
Nisy

• vybudování stezky pro
chodce a cyklisty v délce
cca 600 m

Projekt IPRÚ, IROP

Odhad nákladů na realizaci v 
mil. Kč. 

3,6

Kofinancování SML v mil. Kč. 0,5

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,32

Postup zpracování PD- realizace

2016 NR

2017 NR

2018 NR

2019 DÚR

2020 DSP

2021 real

po roce 2021 NR
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Č. 20 Cyklostezka centrum – Harcov- sídl. Kunratická

• 4.1 úprava k řižovatky Jablonecká x Klášterní,
vybudování samostatného cyklistického pásu ke
hrázi v délce 300 m a úprava komunikace na hrázi
pro umožně ní průjezdu cyklistu v délce 140 m

• 5.3 vybudování cyklistické stezky podél Zvolenské
ulice od k řižovatky u Textilany k hrázi prehrady
Harcov v délce 350 m

• 5.4 vybudování stezky pro chodce a cyklisty
úboč ím stráně ze Zvolenské do Dvorské ulice
(vzájemné propojení ulic bude řešeno
projektantem) a dále cyklistické nebo smíšené
stezky podél Dvorské ul. celkem v délce 600 m,

• 5.5 vybudování cyklistického pásu v úseku
Dvorská - Jasná v délce 700 m vcetně náhrady
parkovacích stání

Projekt SML

Odhad nákladů na realizaci v 
mil. Kč. 

2

Kofinancování SML v mil. Kč. 2

Náklady na projektovou 
dokumentaci v mil. Kč. 

0,18

Postup zpracování 
PD- realizace

2016 NR
2017 DÚR
2018 ÚR
2019 DSP
2020 SP
2021 real
po roce 
2021 NR

"
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160720 

Název projektu:  Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a 
mládeže Větrník  

Popis projektu  

Náplní projektu jsou stavební úpravy Domu dětí a mládeže a pořízení potřebného vybavení s cílem rozšířit zájmové 
a neformální vzdělávání v oblasti polytechnických dovedností, technických (řemeslných) činností a přírodních věd. 

Současně bude provedena úprava okolní zeleně budovy pro její využití k interaktivní výuce. Objekt a související 
zeleň budou bezbariérové, bude tak zajištěn rovný přístup dětem a mládeži se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 

Aktivity projektu:  

1. Realizace bezbariérové úpravy DDM 

Vybudování výtahu, WC pro handicapované (předpokládáme v každém patře dle dispozičních možností), a s tím 
spojená změna dispozice uvnitř stávající budovy DDM Větrník (je nutné vytvořit 2 nové kanceláře, místnost pro 
správce a uklízečky, kuchyňku). Bezbariérový vstup umožní všem návštěvníkům a uživatelům bez rozdílu využití 
služeb DDM, což je jeho poslání.  

2. Vybudování nástavby nad tělocvičnu a její vybavení 

Tato nástavba umožní rovný přístup k neformálnímu vzdělávání, bude obsahovat nové klubovny:  

• Laboratoř  vč. vybavení  -  stoly s tekoucí vodou, židle, lavice, promítací plátno, 1 - 2  interaktivní tabule, 
hustoměr, anemometr, model sluneční soustavy, zkameněliny, fosilie, kaleidoskop, tabulka periodických 
prvků, kostra člověka,…) – kapacita 15-20 uživatelů 

• klubovna pro modeláře – stávající klubovna bude přemístěna z přístavby do hlavní budovy, bude umožněn 
přístup osobám se sníženou možností pohybu 

• dílny pro obráběcí stroje – lodní, auto a letecké modelářské činnosti jsou zatím jen pro nižší věkové 
kategorie, projekt chce zapojit i studenty (věk 15-26 let), proto potřebuje dílny s vyšší úrovní vybavenosti 
(soustruh, frézku, CMC frézku a 3 D tiskárnu) – kapacita 15-20 uživatelů 

Součástí nástavby je i zvýšení stropu v tělocvičně, což také umožní další sportovní činnosti (volejbal, 
mažoretky,…), uživatelé tak budou mít služby dostupné na jednom místě (omezí se případné časové ztráty 
přesunem) a DDM nebude muset v takové míře platit pronájmy v tělocvičnách na školách. 

3. Vybudování naučné stezky v korunách stromů   

Při DDM je zatím nevyužívaný pozemek se stromy, ze kterého bychom chtěli vytvořit veřejnosti otevřený prostor se 
stezkou v korunách stromů. Zábavnou formou budou prověřovány a získávány poznatky o přírodě. Cílem je 
bezbariérovost i této stezky. 

4. Uvedení odborných učeben do provozu  

V této fázi na investiční projekt bude navazovat neinvestiční část – vytvoření vzdělávacích programů, jimiž bude 
upraveno využívání nově vytvořených částí DDM. 

 

Zaměření projektu 

Soulad s Aktualizací strategie rozvoje SML 2014-2020: 

Strategický cíl B: Kvalita života 
Specifický cíl B 1: Zajištění kvalitní infrastruktury pro vzdělávání 
Opatření B 1.2: Budování zázemí pro činnost dalších vzdělávacích zařízení a jejich podpora 

Projekt navazuje na Dlouhodobý záměr MŠMT, LK a je v souladu se Školním vzdělávacím programem DDM 
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Větrník. 

Projekt je v souladu s KAP a MAP. 

Všeobecný cíl 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Specifické cíle  

1. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
2. Rozvoj klíčových dovedností – zlepšení podmínek zájmových činností pro děti a mládež (dále jen klienti DDM 

Větrník) takovým způsobem, aby získali životní kompetence, které by umožnily v budoucnu snazší zapojení do 
života a snazší získání zaměstnání.  

3. Rovný přístup – dostupnost klubů a kroužků pro širokou veřejnost, odstranění bariér pro klienty s handicapem - 
rovné příležitosti i ve volnočasových aktivitách. 

Indikátory pro výstupy 
1. Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1 
2. Kapacita podporovaných vzdělávacích zařízení  - 60 osob (jedná se o navýšení stávající kapacity) 

Indikátory pro výsledky 

Realizovaná výuka v nových prostorách, nové kurzy: 

 1. rok 

Laboratoř: 

Kroužek mladý badatel – 1 kroužek (1 hod. týdně), 10-15 účastníků 

Dílny: 

Klub mladých závodníků – 1 kroužek (2 hod. týdně), 10 účastníků 

Robotika – 1 kroužek (1 hod, týdně), v prvním roce bude na Doktríně, takže 0 účastníků 

Celkem nárůst 20-30 účastníků. 

2. rok 

Celkem nárůst 60 účastníků. 

3. rok 

Celkem nárůst až 80 účastníků. 

Cílové skupiny 

Žáci, studenti, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci.  

Současná kapacita DDM je 1700 uživatelů a klientů. Nejpočetnější skupina, se kterou Větrník pracuje, jsou děti od 
8 do 13 let, cílem projektu je oslovit nabídkou i studenty, tedy věkovou skupinu od 13 do 26 let.  

Se všemi zmíněnými cílovými skupinami je DDM Větrník dlouhodobě a soustavně v kontaktu, zná jejich specifika 
a potřeby. 

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu  

Budova DDM v současné době pro osoby imobilní bez asistence zcela nepřístupná, s asistencí je přístupná jen velmi 
obtížně (strmá schodiště, malý manipulační prostor v některých místech budovy, prostorově malá a bariérová WC). 

DDM nemá dostatečné vybavení ani prostory pro podporu neformálního vzdělávání technického směru pro vyšší 
věkové skupiny, takové aktivity by však byly logickým doplněním a rozšířením současných aktivit DDM, který má 
navíc k dispozici širokou základnu klientů i potenciálních lektorů. 
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Při DDM je zatím nevyužívaný pozemek se stromy, který by bylo vhodné upravit pro jeho další využití. 

Konečný stav: 

Budova DDM Větrník bude doplněna o bezbariérovou úpravu, nástavby a vybavení pro zajištění klíčových 
kompetencí prostřednictvím zájmového, neformálního vzdělávání v oblasti technických (řemeslných) činností a 
přírodních věd. 

 

Přínos pro cílové skupiny 

Žáci, studenti – cílem u těchto cílových skupin je jejich vyšší uplatnitelnost na trhu práce. 

Ve spolupráci s NNO „Věda nás baví“, chce DDM Větrník rozvíjet u klientů následující kompetence: řemeslné, 
technické, aktivně se vzdělávat, komunikovat, a to i mimo školu. Půjde o zapojení klientů přímo do procesu učení 
v technických a řemeslných oborech při využití digitálních technologií. Dále budou vytvořeny podmínky pro 
zájmové (neformální) vzdělávání klientů se speciálními potřebami s cílem posílit jejich integraci i v jejich volném 
čase.   

Pro pedagogy bychom chtěli být příkladem dobré praxe (interaktivní výchova) a podporovat inovační způsob výuky 

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – zlepší se přístup k neformálnímu a zájmovému vzdělávání a s 
tím i jejich uplatnitelnost na trhu práce. Vytvoří se rovné podmínky i pro děti a mládež s handicapem, což dosud 
není možné. 

Celkové navýšení kapacity DDM v pravidelné činnosti předpokládáme během roku o 30-60 a stejný počet během 
táborové činnosti v době prázdnin. 

Synergie projektu 

Plánovaná je spolupráce s Doktrínou (soukromou školou a jejím projektem) a IQlandií (jejím projektem). 

Rizika projektu 

Jedná se o projekt s průměrnou rizikovostí  s absencí zásadních a vysokých rizik.  

Identifikována byla tato rizika:  

• Riziko nedostatečného předfinancování a spolufinancování - střední riziko  
Opatření: Riziko bylo minimalizováno převzetím projektu ze strany SML. 

• Nekvalitní provedení staveb - střední riziko  

Opatření: Kvalitní stavební dozor a průběžná kontrola dodržování dokumentace realizátorem stavby. 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

 Přípravná Výběrové řízení na projektovou dokumentaci  08/2016 09/2016  

  Pořízení projektové dokumentace  09/2016 02/2017  

  Výběrové řízení na BOZP a technický dozor 04/2017 06/2017 

  Zpracování žádosti o dotaci z IROP vč. potřebných příloh 02/2017 04/2017 

  Výběrové řízení na dodavatele stavby 12/2017  02/2018 

 Realizační Stavební práce  03/2018  12/2018 

  Vybavení   10/2018  12/2018 

 Udržitelnost  01/2019 12/2023 
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Minimální udržitelnost projektu v letech   

5 let (dle podmínek příslušného dotačního titulu). 

Životnost projektu v letech 

Životnost projektu je odhadována na 20 let. 

Návrh projektového týmu  

Vedoucí projektu Vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Finanční manažer projektu Eva Troszoková 

Projektový právník Zástupce oddělení veřejných zakázek 

Asistent projektu Pracovník oddělení přípravy a řízení projektů (pokud bude třeba) 

Řešitel Mgr. Lenka Řebíčková, Petr Machatý, ředitel DDM Větrník 

Uživatel Dům dětí a mládeže Větrník  - ředitel 

Manažer publicity projektu Bude určen v realizační fázi dle podmínek dotace 

Externí dodavatel či partner Budou určeni ve VŘ 

 

 

 

 

Rozpočet přípravy a realizace  

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Náklady přípravy a zabezpečení akce 1 400 

Mzdové náklady a povinné pojistné  

Náklady na materiál, vodu a energii  

Náklady na nákup služeb  

Náklady budov a staveb 15 000 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 5 000 

Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady realizace akce  

CELKEM 21 400 

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

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 50 

Náklady na materiál, vodu a energii 100 

Náklady na nákup služeb 30 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 500 

Náklady na nehmotný majetek 10 
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Ostatní náklady provozu akce 10 

CELKEM 700 

  

Možný zdroj financování  IROP 

Prioritní osa  PO 2: Zvýšení kvality veřejných služeb a podmínek života pro občany regionu 

Oblast podpory SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Možné % dotace 85 % 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu  

Rok 

Výdaje Příjmy 

SML Dotace SML Dotace 

 2016  1 100 000       

 2017 300 000       

 2018  20 000 000       

 2019        18 190 000 

CELKEM  21 400 000       18 190 000 

Garant projektu  

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

Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu – provoz 

 Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru   Ing. Michaela Putíková  485 243 580   putikova.michaela@maggistrat.liberec.cz 

Vlastník projektu 

Ing. Jiří Horák, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
a dotací 

Ředitelka DDM Větrník, 
Marta Kultová   

Vedoucí projektu 

Ing. Jiří Horák, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
a dotací  485 243 584 horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne 11.7.2016 

 Podpis 
Programového 
manažera  

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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D O D A T E K  č. 2 

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j. 8009/2013/008 ze dne 19.7.2013 
uzavřené mezi těmito účastníky: 

 
 
Statutární m ěsto Liberec,  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ:    00262 978 
DIČ:    CZ00262978 
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města   
Kontaktní osoba:        Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Liberec, a.s.  č.ú. 4096222/0800 
 
(dále jen „Pronajímatel“) 
 

a 
 
 
Spolek “Zachraňme kino Varšava“, 
Frýdlantská 285/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L, 
vložka 8125 
Zastoupen:   Ing. arch. Zuzanou Koňasovou, členem předsednictva  
IČ:    226 09 768 
Bankovní spojení:      Fio banka, č. ú. 2700328815/2010 
 
(dále jen „Nájemce“) 
 
 
Na základě dohody smluvních stran, zveřejnění záměru od 11. 2. 2016 do 1. 3. 2016 a usnesení 
Rady města Liberce č. …/2016 ze dne …….2016 mění a doplňuje se smlouva čj. 
8009/2013/008 ze dne 19. 7. 2013 ve znění dodatku č. 1. ze dne 22. 11. 2013 
 
 

t a k t o: 
 

V článku II. odstavci 1. se původní text ruší a nahrazuje tímto ustanovením: 

a) Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti: jednotky č. 285/1, jiný nebytový 
prostor, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů Prohlášením vlastníka budovy ze dne 
8.2.2013, v budově č.p. 285, část obce Liberec I - Staré Město, která je součástí pozemku 
parc. č. 485, k.ú. Liberec, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec na LV č. 12919,  ke které náleží 
spoluvlastnický podíl o velikosti 68257/117699 na společných částech budovy č.p. 285 a 
spoluvlastnický podíl o velikosti 68257/117699 na pozemku parc. č. 485, k.ú. Liberec. Tyto 
nemovitosti se stávají předmětem nájemního vztahu podle této smlouvy. 

 

V článku II. odstavci 4. se ruší písmeno b) a nahrazuje tímto ustanovením 

b)  spolupracovat se Základní uměleckou školou, Frýdlantská 1359/19, Liberec I-Staré Město, 
příspěvkovou  organizací Pronajímatele.  Spolupráce bude spočívat minimálně v umožnění 
konání 10 koncertů či divadelních představení ročně. 
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V článku II. odstavci 4. se ruší písmeno c) a nahrazuje tímto ustanovením: 

c) spolupracovat s Pronajímatelem na rozvoji kulturního života města, příhraniční a partnerské 
spolupráce a po dohodě s Nájemcem umožnit Pronajímateli krátkodobé využití pronajatého 
majetku k pořádání veřejných setkání s občany či jiných akcí statutárního města Liberec.  

 

V článku III. se doplňuje nový odstavec 6. který zní: 

6. Při prodlení Nájemce s placením nájemného je Pronajímatel oprávněn Nájemci účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,0l % dlužné částky za každý den prodlení. 

 

V článku IV. odstavci 4. se původní text ruší a nahrazuje tímto ustanovením: 

4. Veškeré stavební úpravy včetně nákladů vynaložených na rekonstrukci, opravy a jakékoli 
úpravy, které budou provedeny v době trvání nájmu, musí být předem schváleny 
pronajímatelem, tj. v tomto případě odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a 
zařízení. Stanovisko k předloženým návrhům bude nájemci vydáno do 30 kalendářních dnů.  

 

V článku IV. se doplňuje nový odstavec 11. který zní: 

Nájemce je povinen každoročně předkládat pronajímateli zprávu o své činnosti a provozování 
kina Varšava s uvedením parametrů v podmínkách, vždy do 31. 1. následujícího kalendářního 
roku trvání smlouvy za předchozí kalendářní rok. 

Podmínky:   

• Předpokládaný počet návštěvníků za rok           5 000 
• Předpokládaný počet kulturních akcí za rok      100 
• Akce statutárního města do/rok             12  

počet akcí musí být SML iniciován, nedodržení počtu  těchto akcí ze 
strany SML se nepovažuje za porušení těchto Podmínek.   
Akce bude oznámena min. 1 měsíc předem a s nájemcem musí být 
zkoordinována tak, aby neohrozila plánovaný program. Za tyto akce 
budou nájemci uhrazeny dohodnuté výdaje za organizaci akce a spotřeby 
energií. 

• Neporušení podmínek čl. IV smlouvy o nájmu č. j. 8009/2013/008 zde 
dne 19. 7. 2013 

• Zajištění provozování multifunkčního kulturního sálu 
 
V  článku V. se původní text ruší a nahrazuje tímto ustanovením: 
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2025.  

 

V článku VI. odst. 1. se ruší písmeno b) a nahrazuje tímto ustanovením: 

b) písemnou výpovědí Pronajímatele s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě porušení čl. II 
odst. 4, čl. III odst. 3 a 4, čl. IV odst. 3, 4, 5, 6, 7 a 11 této smlouvy 

 
V článku VI. odst. 2 se původní text ruší a nahrazuje tímto ustanovením: 
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Pokud by výpověď nájemní smlouvy pronajímatelem měla za následek uložení sankce 
poskytovatelem dotace nájemci, například její plné vrácení nebo penále, převezme pronajímatel 
závazky nájemce vůči poskytovateli dotace z toho vyplývající, za podmínky schválení 
takového postupu v příslušných orgánech statutárního města Liberec.   
 
 
V článku VI. odstavci 4. se původní text ruší a nahrazuje tímto ustanovením: 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že: 
 

a) Při skončení nájmu uhradí pronajímatel nájemci rozdíl mezi hodnotou předmětu nájmu 
ke dni skončení nájmu a hodnotou, kterou měl předmět nájmu před provedením změny 
(tj. opravy, rekonstrukce apod.), pokud došlo k jeho zhodnocení. Výše zhodnocení se 
stanoví na základě znaleckého posudku znalce dohodnutého pronajímatelem a 
nájemcem. Smluvní strany souhlasí s tím, že ve znaleckém posudku se přihlédne pouze 
k takovým stavebním úpravám, ke kterým dal pronajímatel předchozí písemný souhlas, 
a nebudou zohledněny stavební úpravy hrazené finančními prostředky získanými z 
jakýchkoli dotačních titulů, veřejných finančních zdrojů, anebo finančních darů, dále 
drobné opravy a běžná údržba předmětu nájmu. 
 

b) pokud dojde k ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby nájmu ze strany 
Nájemce, Nájemce se zavazuje darovat Pronajímateli zhodnocení předmětu nájmu. 

 

V článku VI. se doplňuje nový odstavec 9. který zní: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek a smlouva budou zveřejněny v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku a smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto 
dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, 
a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 V článku VI. se doplňuje nový odstavec 10. který zní: 

Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je přibližně 6 740 000,- Kč. 

 

 
Záměr statutárního města Liberec prodloužit pronájem nebytového prostoru byl zveřejněn na 
úřední desce města Liberec v termínu 11. 2. 2016 do 1. 3. 2016.   
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na … schůzi rady města Liberec konané dne …2016 
usnesením č…../2016. 
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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. 
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j 8009/2013/008 
ze dne 19.7.2013. Ustanovení smlouvy dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti. Dodatek je 
vyhotoven ve třech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, jedno 
vyhotovení je určeno pro archivaci. 
S ohledem na srozumitelnost a určitost závazku založeného touto smlouvou, připojují její 
účastníci k tomuto dodatku úplné znění smlouvy tak, jak vyplývá ze znění jejích dodatků č. 1. 
a 2. 
Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku následují podpisy osob oprávněných tento dodatek za 
smluvní strany uzavřít. 
 
 
 

V Liberci dne: ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….                   ……………………………………… 
       statutární město Liberec       Spolek “Zachraňme kino Varšava“ 
            Tibor Batthyány              Ing. arch. Zuzana Koňasová  
            primátor města                               člen předsednictva 
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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  
(dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) 

Rada města Liberec, příslušná podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 98 a § 99 stavebního zákona a § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

svým usnesením č. …….ze dne ……….. 

vydává 

Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení 
(dále jen „stavební uzávěra“) 

I. Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra 
Stavební uzávěra se vyhlašuje pro celé území statutárního města Liberec. Grafické vyznačení územního 

rozsahu stavební uzávěry na podkladě katastrální mapy je nedílnou přílohou tohoto opatření obecné 

povahy. 

II. Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti 
Stavební uzávěrou se zakazuje stavební činnost (stavba, změna dokončené stavby, změna v užívání 

stavby, změna stavby před jejím dokončením, dodatečné povolení, stavební úpravy za účelem rozšíření 

stávající kapacity) týkající se staveb ubytovacích zařízení uvedených v § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, mimo ubytovacích zařízení ve 

vlastnictví České Republiky v působnosti resortu Ministerstva obrany, územně samosprávních celků a 

vyšších územně samosprávných celků.  

„Stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím 

spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; 

ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií 

 1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených; 

 2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy; 

 3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem 

společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; 

 4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a 

skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.“ 

III. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů 

V rámci projednání uplatnily svá stanoviska Obvodní báňský úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo obrany ČR a Krajský úřad Libereckého kraje. Požadavky dotčených orgánů byly 

zapracovány. Ministerstvo obrany požadovalo výjimku pro zařízení ve vlastnictví České Republiky 

v působnosti resortu Ministerstva obrany. Toto bylo respektováno, protože tímto doplněním nemůže být 

narušen účel stavební uzávěry. Na základě požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje byla doplněna 

grafická část v měřítku 1:5000. Dále byl doplněn přesnější popis stavební uzávěry a její definice, tak aby 

bylo možné v řízení o výjimce jasně rozhodovat a pro soukromé subjekty bylo jasně staveno, v jakých 

případech bude výjimka udělována.    

IV. Doba trvání stavební uzávěry 
Stavební uzávěra bude trvat do doby vydání nového Územního plánu Liberec, nejdéle však do 31. 12. 

2020. 

V. Výjimky ze stavební uzávěry 
Výjimku ze stavební uzávěry může v souladu s ustanovením § 99 odst. 3 stavebního zákona povolit Rada 

města Liberec, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel uvedený v odůvodnění toho opatření 

obecné povahy. 

VI. Vyhodnocení uplatněných připomínek 

Nebyla uplatněna žádná připomínka. 

VII. Rozhodnutí o uplatněných námitkách 

V rámci veřejného projednání, které proběhlo písemnou formou byla uplatněna jedna námitka a to 

Libereckým krajem. 
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Č.j. CJ MML 221468/15 str. 2 

 
Text námitky Libereckého kraje: 

Z důvodu našich výše popsaných zájmů nesouhlasíme s předmětem omezení, které je formulováno ve 

stavební uzávěře. Plošné omezení vztahující se na veškeré objekty ubytovacích zařízení považujeme za 

nepřiměřené. Požadujeme, aby z výčtu objektů byly vyřazeny stavby veřejné občanské vybavenosti, které 

jsou realizovány subjekty veřejného práva. 

Nesouhlasíme s tím, aby byly naše stavební záměry posuzovány individuálně radou města Stavební 

uzávěra nedefinuje nikterak svůj účel a institut rozhodnutí o námitce radou města tak obsahuje vysoké 

riziko svévole a nepředvídatelnosti. Vzhledem k frekvenci jednání rady města může režim udělování 

námitek také celý proces povolování staveb výrazně prodloužit. Z toho důvodu žádáme, aby byl předmět 

regulace stavební uzávěry upraven, tak jak navrhujeme výše. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění námitky:  

Vzhledem k účelu vymezení stavební uzávěry a důvodu vymezení stavební uzávěry bylo na základě 

námitky doplněno, že se stavební uzávěra nevztahuje na stavby územně samosprávních celků a vyšších 

územně samosprávných celků. Toto doplnění nikterak neohrožuje sledovaný účel, ani rozsah stavební 

uzávěry, která má zamezit nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji v oblasti výstavby ubytovacích zařízení 

na území statutárního města Liberec, který může ztížit, ne-li znemožnit budoucí využití území podle této 

pořizované územně plánovací dokumentace. Stavby, které provádí vyjmenované subjekty, vychází vždy 

z koncepcí, které jsou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány, takže nelze přepokládat, že by nastal 

nekoncepční zásah do území. S toho důvodů se námitce vyhovuje. 
 

VIII. Odůvodnění stavební uzávěry 

Statutární město Liberec v současné době pořizuje nový Územní plán Liberec. Podnět na jeho pořízení 

byl schválen zastupitelstvem města dne 05/2007. 

Stavební uzávěra má za účel – v souladu s § 97 odst. 1 stavebního zákona – zamezit do doby vydání 

nového Územního plánu Liberec nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji v oblasti výstavby ubytovacích 

zařízení na území statutárního města, který může ztížit, ne-li znemožnit budoucí využití území podle této 

pořizované územně plánovací dokumentace.  

Toto opatření je v souladu s  Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.   - republikové 

priority pod bodem č. 15 (Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel). Dále je toto opatření v souladu se 

Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje – priorita pro zajištění udržitelnosti pod označením P31 

(Při změnách nebo vytvářeni urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními 

vlivy na sociální soudržnost obyvatel - věnovat trvalou pozornost hodnoceni regionálních a lokálních 

disparit socioekonomického a demografického vývoje a identifikaci problémových častí kraje a 

ohrožených skupin obyvatel, řešeni problematiky menšin, sociálně slabších, sociálně méně 

přizpůsobivých a sociálně vyloučených skupin obyvatel). A rovněž, je v souladu s §18 odst. 1 stavebního 

zákona (Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel.) 

Právě v oblasti třetího pilíře, tzn. sociální koheze, zaznamenává město Liberec problémy významně 

související s nárůstem počtu ubytovacích zařízení. Ta jsou místy koncentrace sociálně vyloučených osob 

a vážou na sebe další negativní jevy ovlivňující širší okolí. Jde zejména o obecnou kriminalitu, 

vandalismus, apod. Problém v současnosti eskaluje v souvislosti se státním doplatkem na bydlení pro 

osoby v hmotné nouzi.  

V dané situaci vidí město Liberec určité východisko ve stanovení jasných pravidel pro povolování 

ubytovacích zařízení s tím, že to je jeden z komplementárních nástrojů k předcházení sociálního 

konfliktu. 

Z uvedeného důvodu má územní plán prověřit a stanovit určitou regulaci ve vztahu k umisťování, resp. 

povolování ubytovacích zařízení na území města tak, aby nedocházelo k jejich živelnému a 

nekoncepčnímu rozvoji s vazbou na veškerá výše uvedená negativa. 

Výjimka z tohoto opatření může být udělena pouze hotelům a penzionům pro krátkodobá ubytování 

turistů nebo přechodné ubytování studentů a pro podporu prioritní oblasti „osoby a rodiny ohrožené 

sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny“, dle komunitního 
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plánu města Liberec cíl 7.1.1 „zavedení systému propustného bydlení, zřízení noclehárny pro ženy, 

zřízení krizové pomoci a možností přenocování.“ 

IX. Poučení 

Proti územnímu opatření o stavební uzávěře vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád). 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení. 

 

 

Grafická příloha (při vydání v měřítku 1:5000) – celé území SML 
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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  
odbor hlavního architekta,  

oddě lení urbanismu a architektury  
                   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1                    tel.  485 243 111 

 

Č.j.: HA/7110/122717/16/Ro - HAUA Liberec, dne 11.7.2016 
CJ MML 138582/16 
Vyřizuje: Ing. Vladislav Rozsypal/485 243 506 

 
Jarmila Ullmannová 
Příční č.p. 459/12a 
460 01  Liberec 1   
 

 

 
Věc: Hromadný podnět ve věci „Posouzení dopravního napojení na p.p.č. 954/1 a 957/2, k.ú. 
Horní Růžodol“ 
 
 
Vážená paní Ullmannová, 
 
dne 9.6.2016 jsme obdrželi hromadný podnět občanů z lokality ulice Příční v Horním Růžodole. 
Podnět se týká „Posouzení dopravního napojení na p.p.č. 954/1 a 957/2, k.ú. Horní Růžodol“ – k 
záměru výstavby dvou bytových domů. 
 
Podnět obsahuje dvoustránkový text s popisem situace a se žádostí o opětovné posouzení záměru 
napojení bytových domů na komunikace ve vlastnictví města a dále podpisový arch s osmdesáti 
podpisy. Podnět byl podán z důvodu nesouhlasu s využitím bezejmenné ulice k záměru napojení 
domů na soukromých pozemcích p.č. 963 a 964 pro její nedostatečné šířkové parametry, 
problematické parkování, chybějící chodník apod. 
 
Po prostudování dokumentu Vám sdělujeme, že v těchto dnech probíhají jednání s žadatelem NH 
reality s.r.o. (v zastoupení firmou ANTA – AG s.r.o.) o výsledné podobě dopravního napojení 
navrhovaných obytných domů a o celkovém uspořádání lokality z hlediska umístění jednotlivých 
stavebních objektů (bytové domy, doprava v klidu apod.). 
 
Rada města na svém zasedání dne 19.7.2016 po projednání vzala na vědomí hromadný podnět 
občanů ve věci „Posouzení dopravního napojení na p.p.č. 954/1 a 957/2, k.ú. Horní Růžodol“ a 
schválila úpravu dopravního napojení dle upravené situace do ulice Máchova. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Kolomazník 
vedoucí odboru hlavního architekta 
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Příloha č. 2 – Oznámení o výsledku výběrového řízení 
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Příloha č. 2 

 

Dodatek č. 1 ev. č…………. 

ke smlouvě o dílo ev. č. DS 201600226 
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. Smluvní strany: 

 

Objednatel:  statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                                460 59 Liberec 1 

                                 IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města, ve věcech této 

smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora 

pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

                                   

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel  ATELIER 4 s.r.o. 

   Podhorská 377/20 

   466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 46710141 

Zastoupený Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti 

       

                                                     /dále jen zhotovitel/ 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2016 Smlouvu o dílo ev. č. ev. č. DS 201600226 (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Zpracování návrhu a projektové dokumentace včetně vý-

kazu výměr na umístění 3 ks pevných mol na přehradě Harcov, Liberec“ 

 

1.2 Rozsah díla a bližší specifikace byla stanovena poptávkou a cenovou nabídkou ze dne 11. 

4. 2016 a zahrnuje zpracování návrhu technického řešení a umístění 3 ks mol na přehradě Har-
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cov, projednání návrhů s Povodím Labe a s. p., zapracování připomínek, projednání s přísluš-

ným stavebním úřadem, vypracování prováděcí projektové dokumentace a výkazu výměr pro 

3 ks pevných mol na přehradě Harcov. 

1.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění „Smlouvy“:  

a) změna zadání díla: čl. III. odst. 1 „Smlouvy“ ve znění „Dílem se dle této smlouvy rozumí 

Zpracování návrhu a projektové dokumentace včetně výkazu výměr na umístění 3 ks pevných 

mol na přehradě Harcov, Liberec“ se nahrazuje textem: „Dílem se dle této smlouvy rozumí 

Zpracování návrhu a projektové dokumentace včetně výkazu výměr na umístění dvou mol, 

která budou sloužit jako odpočinková pobytová zóna, rozšíření stávající pěšiny podél přehrady. 

Jedno zařízení bude oproti původnímu zadání dvojnásobné velikosti, druhé stejné, třetí nebude 

realizováno“. 

 

b) Změna doby provedení díla – čl. V. „Smlouvy“ ve znění „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této 

smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data podpisu této smlouvy do 

30. 7. 2016“ se nahrazuje následujícím textem: „Zhotovitel se s ohledem na časové prodlevy ze 

strany objednatele a nutnosti koordinovat předmět díla s více zainteresovanými stranami zava-

zuje realizovat předmět díla do 60ti dnů od předání podkladů - požadované velikosti, počtu, 

materiálového řešení a umístění mol.“ 

 

Článek II. 

Ostatní ujednání 

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti. 

 

 

Článek III. 

 

„Doložky“ 

 

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za 

zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
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3.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účin-

ností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, 

nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Článek IV. 

 

Závěrečná ujednání 

 

4.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 

stvrzují svými podpisy. 

 

4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

 

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

4.4 Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

 

4.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Liberce usnesením č. …./2016 ze dne 19. 7. 

2016. 

 

4.6 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách sta-

tutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvede-

ných v tomto dodatku. 

 

 

V Liberci       V ……………………………………. 

 

dne:………………………….   dne:…………………………………..         

 

Ing. Karolína Hrbková                                       

Náměstkyně pro územní plánování,  

veřejnou zeleň a životní prostředí 

 

…………………………………….                       ………………………………………….. 

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 
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Příloha č. 2 – návrh smlouvy včetně příloh 

 

 

Smlouva o dílo ev. č. 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. Smluvní strany: 
 

 

Objednatel:   statutární město Liberec  

Nám. Dr. E. Beneše 1  

460 59 Liberec 1  

IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,  

ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměst-

kyní primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí  

/dále jen objednatel/  

 

Zhotovitel:   SIAL architekti a inženýři spol. s. r. o. 

   U Besedy 414/8 

   460 01 Liberec 3 

   Zastoupené Ing. Zdeňkem Dřevěným, jednatelem 

/dále jen zhotovitel/  

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo 

ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.   

 

III. Dílo 

 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Vypracování projektové dokumentace na opravu 

opěrné zdi ve Svatoplukově ulici“.  

2. Rozsah díla a bližší specifikace byla stanovena poptávkou a cenovou nabídkou ze dne 1. 

7. 2016 a zahrnuje zpracování návrhu technického řešení, ocenění položkového soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkazem rozpočtové skladby. Roz-

sah díla zahrnuje také stanoviska správců inženýrských sítí a vypracovaný plán BOZP.  

 

IV. Cena 

 

1. Cena za provedení díla je 97.000,00 Kč bez DPH. Jde o částku maximální a pevně stano-

venou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalit-

nímu provedení díla.  

2. Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po pře-dání 

díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení ob-jedna-

teli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran.  

3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
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nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky pode-

psaný předávací protokol, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotovi-

teli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro ur-čení 

výše ceny plnění.  

5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn ode-

číst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení 

rozsahu prací.  

6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 

cla.  

 

V. Doba provedení díla 

 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období 

od data podpisu této smlouvy do 15. 8. 2016.  

 

VI. Sankce 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany ne-

dohodnou jinak.  

2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., 

má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu 

není dotčen.  

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. II., 

zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v 

prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.  

 

VII. Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 

platnými právními předpisy.  

2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s pro-

váděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.  

3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.  

 

IX. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a za-

platit sjednanou cenu.  

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 

nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.  

 

X. Záruky na dílo 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, ne-

odpovídá specifikaci v poptávce a cenové nabídce zhotovitele ze dne 1. 7. 2016.  
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnikatelské 

činnosti.  

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla 

s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti do-

hodnuté v této smlouvě.  

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného od-

kladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle bodu 4 tohoto článku. 

Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. 

V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rekla-

mace.  

5. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné od-stra-

nění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 

Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 

dle č. X, odst. 5. této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbor-

nou nebo nekvalitně provedenou prací.  

 

XI. Závěrečná ujednání 

 

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své pro-hlá-

šení stvrzují svými podpisy.  

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.  

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.  

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.  

6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách sta-

tutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uve-

dených v této smlouvě.  

7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberce usnesením č. ze dne ……….. 2016.  

 

XII. Doložky 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zve-

řejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo-

vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účin-

ností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, 

nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to 

i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Příloha usnesení č. 642/2016
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V Liberci dne……………………..    V Liberci dne……………………………  

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………………..  

Za zhotovitele      Za objednatele  

Ing Zdeněk Dřevěný     Ing. Karolína Hrbková  

jednatel      náměstkyně pro územní plánování,  

veřejnou zeleň a životní prostředí 
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PR/EP 6/16 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,  

v platném znění (dále jen zákon) 

 

„Údržba drobných vodních prvků v majetku SML“ 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro územní 

plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

 

 

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červenec 2016 
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č. 5 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 

č. 6 Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona 

č. 7 Výkaz výměr 

 

 

 

 

 

Preambule: 

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

uchazečů v rámci výběrového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při 

kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

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

IČ:     00262978 

DIČ    CZ00262978 

Telefonní spojení:  +420 485 243 111 

fax:    +420 485 243 113 

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

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Karolína 

Hrbková náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

Osobou odpovědnou za zadávání této veřejné zakázky: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru 

ekologie a veřejného prostoru, tel: +420 485 243 438, e-mail: 

sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Ing. Klára Mikešová, odbor ekologie a 

veřejného prostoru, tel: +420 485 243 455, e-mail: mikesova.klara@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: Ing. Nikola Martinetz/, oddělení veřejných 

zakázek, tel.: +420 485 243 216, e-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění pro uchazeče: 

V případě, že uchazeč bude požadovat informace týkající se této veřejné zakázky, je povinen 

k získání informací použít jeden ze způsobů uvedených v kapitole 12. DALŠÍ INFORMACE 

– DODATEČNÉ INFORMACE, KONZULTACE. 
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu  je zajištění kontrol, provozu, celoroční 

údržba a drobných oprav (jednoduché montážní práce bez zásahu do technologických prvků a 

bez dodávky nových náhradních dílů) vodních prvků ve městě Liberci, tj. fontán, kašen a pítek 

vč. jejich veškerého příslušenství a to v souladu s provozními řády a technickými podmínkami 

jednotlivých vodních prvků. 

Veškeré činnosti a seznam vodních prvků jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr (viz 

příloha č. 7 ZD). 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.700.000,- Kč bez DPH. 

Uchazeč předloží cenovou nabídku formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD), 

která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro plnění této veřejné zakázky. 

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

předpokládanou hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění 

zadávacích podmínek, nabídka tohoto uchazeče bude vyřazena a zadavatel takového uchazeče 

z další účasti výběrového řízení vyloučí. 

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:  

50000000-5 Opravy a údržba 

50500000-0 Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního 

zařízení 

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: k.ú. Liberec, k.ú. Rochlice u Liberce 

 Neptunova kašna   pozemek p.č. 5752, k.ú. Liberec 

 Fontána Plaza    pozemek p.č. 47/1, p.č. 6008/5, k.ú. Liberec 

 Fontána Lidové sady   pozemek p.č. 2943, k.ú. Liberec 

 Fontána Kulturní dům  pozemek p.č. 1528/1, k.ú. Liberec 

 Fontána Rochlice   pozemek p.č. 1586/275, 1586/276, 1586/277,  

k.ú. Rochlice u Liberce    

 Pítko 5. Května   pozemek p.č. 5752, k.ú. Liberec 

 Pítko ČD    pozemek p.č. 4086, k.ú. Liberec 

 Pítka Rochlice 3 ks   pozemek p.č. 1586/93, 1583/110, 1586/274,   
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k.ú. Rochlice u Liberce 

 Pítko zahrada vzpomínek  pozemek p.č. 2255/1, k.ú. Liberec 

 Pítko Tržní náměstí   pozemek p.č. 6083/8, k.ú. Liberec 

 Závlaha Soukenné náměstí  pozemek p.č. 5821/5, k.ú. Liberec 

 Závlaha zahrada vzpomínek  pozemek p.č. 2255/1, k.ú. Liberec 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Uzavření smlouvy: neprodleně po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení  

Termín plnění: září 2016 – srpen 2020  

Zahájení provádění prací: 01. 09. 2016  

Ukončení provádění prací: 31. 08. 2020 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci této zakázky je prokázání 

splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže: 

5. 1. Základní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, analogicky dle 

§ 53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD). 

5. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel prokáže analogicky dle § 54  zákona profesní kvalifikační předpoklady 

v následujícím rozsahu: 

 uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.  

 uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů řízení (viz příloha č. 2 ZD). 

5. 3. Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 56  

zákona v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 

v posledních 3 letech. V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: 

 název objednatele 

 předmět obdobné služby 
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 finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH 

 doba plnění významné služby 

 kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či podepsaná objednateli o řádném provedení 

těchto zakázek, ze kterých musí vyplývat název a finanční objem (cena) uvedené zakázky, doba 

a místo plnění, a zda byly služby provedeny řádně a odborně (tj. v požadované kvalitě, rozsahu 

a v dohodnutých termínech). 

 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem (včetně 

osvědčení za posledních 3 roky) alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z 

nich min. 850.000,- Kč bez DPH. Obdobnou zakázkou se rozumí řádně a včasně realizovaná 

zakázka podobného charakteru a podobného rozsahu; tedy zakázka týkající se realizace/údržby 

vodních prvků či jiných vodních děl. 

 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

 Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením 

čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační 

předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou 

č. 2 této ZD. 

 Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 

3, čl. 3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů 

dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 

neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.   

 Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace, budou tyto dokumenty zadavatelem uznány.  

 V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění 

kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující splnění 

základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 

90 dnů ke dni podání nabídky.   

 Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy 

v prosté kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně 

ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené 

v latinském jazyce. 

 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních 

předpokladů podle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má 

být prokázáno splnění kvalifikace. 
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 Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento 

certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn 

splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

  a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 

53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 

subdodavatelem a 

  b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 

či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a 

to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 

1 písm. b) a d). 

 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 

podle § 54 písm. a). 

 Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační 

předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, 

tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno 

posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem 

na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky. 

 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za 

tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, 

z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv 

třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou 

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu 

trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž 

zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech 

spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní 

část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 

 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud 

se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen 

prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž 

splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 

bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním 

jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 

zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 

doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem 
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trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně 

ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude 

z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.  

6. POVINNÉ SOUČASTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

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

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

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

podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku 

podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení 

ani žádný subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace 

a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších 

informací, které souvisejí s výběrovým řízením na profilu zadavatele (viz příloha č. 4 

ZD). 

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

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou (viz příloha č. 6 ZD). 

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

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

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

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

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

nabídek (viz příloha č. 6 ZD). 

7. SUBDODAVATELÉ 

Pokud prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů prostřednictvím 

subdodavatele. Musí do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz 

předchozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel 

se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. 

Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 

možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 

zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace 

ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 

 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů 

uvedených v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu 

této veřejné zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z 

kvalifikačních předpokladů. Seznam všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu 

nabídky (viz příloha č. 8 ZD). 
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1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační 

údaje, rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se 

subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních 

předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci 

– viz předchozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový 

subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v 

předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána 

kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných 

skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní 

subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 

3. V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá v úmyslu zadat 

žádnou část veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím 

vlastních zaměstnanců. 

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 7 ZD) za 

celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých 

korunách. Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. 

Celková nabídková cena bude v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni 

podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována 

jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré 

související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.  

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 

nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh kupní smlouvy, který je zpracován 

ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD) a který 

musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě 

těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny díla a 

jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

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

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

z obchodního rejstříku, podpisový vzor, plná moc apod.).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 

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

výběrovém řízení.  
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Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 této ZD). 

Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 této ZD).  

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

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

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

hodnoceny.  

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

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

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

nabídkovou cenou. 

11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21. 04. 2016 v 09:00 hodin. 

 Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 

MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat 

osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena 

nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek komise neotvírá. 

 Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 

uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované 

zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném 

jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se 

na vysokoškolské diplomy předkládané v latinském jazyce.  

 Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 

podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 

příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 

kopii plné moci.  

 Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat 

každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání 

kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude 

obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy 

měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 

 Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom 

originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS 

EXCEL. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako 

„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení 
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nabídky bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou 

nabídku). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

 Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce označené 

názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce 

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

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

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 

kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li 

na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 

doručenou. 

 

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne XY. 7. 2016 v 10.00 hod. na adrese zadavatele 

(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 114. Otevírání 

obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

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

cenu. 

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

celkového počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 2 ZD 

E. Cenová nabídka – výkaz výměr 

F. Návrh smlouvy 
G. Čestná prohlášení (viz bod 6. ZD) 

H. Přehled subdodavatelů 

I. Přílohy (nepovinné) 

 

Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se 

prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření 

smlouvy nebo případného zrušení výběrového řízení. 

 

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

min. do konce této zadávací lhůty. 

12. DALŠÍ INFORMACE – DODATEČNÉ INFORMACE, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy 

prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky 
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(ID 7c6by6u), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární město Liberec, odbor 

ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu se směrnicí rady č. 

3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec doručena nejpozději 4 pracovní 

dny před ukončením lhůty pro podání nabídek. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem 

dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací 

dokumentace poskytnuta, a současně uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění 

žádosti, na profilu zadavatele. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 

předchozí žádosti. 

  

2. Prohlídka místa plnění: 

Prohlídka míst plnění se uskuteční individuálně, místa jsou volně přístupná.  

13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

 Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 

jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

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

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení 

prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

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

výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně 

oznámí uchazeči. 

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

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

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém  řízení. 

 Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 

které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 

nabídku.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se 

považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 
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 Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 

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

 

 

 

 

 
 

 

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

Ing. Karolína Hrbková  

náměstkyně primátora 
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Příloha č.2 – návrh kupní smlouvy  
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Příloha č. 3 – návrh darovací smlouvy                                                                                              

 

DAROVACÍ  SMLOUVA   
 

 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 

těmito smluvními stranami: 

 

 

statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

IČ: 00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 

 

Moravská galerie v Brně, se sídlem Husova 18, 662 26 Brno 

jednající Mgr. Janem Pressem, ředitelem 

IČ: 00094871, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. účtu 

2101052474/2700 

jako obdarovaný na straně druhé 

dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 

 

takto: 

 

 

Článek  I 

 

(1) Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí: 

4 ks kovových herních prvků - typu prolézačka  

1 ks kovového herního prvku - typu překlápěcí houpačka  

 

(2) Dárce na základě této smlouvy bezplatně převádí do vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření obdarovaného tyto movité věci (dále jen „dar“). Hodnota daru je 0 Kč. 

(3) Obdarovaný dar do vlastnictví ČR a práva hospodaření bez výhrad přijímá a prohlašuje, že 

je mu znám jeho stav v době předání. 

(4) Obdarovaný prohlašuje, že dar převzal před podpisem této smlouvy. Vlastnické právo 

k daru a právo užití těchto děl přechází na nabyvatele dnem podpisu této smlouvy. 

 

Článek II 

 

(1)  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stra-

nami. 
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(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 

  

(3) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných dodatků 

po odsouhlasení smluvními stranami. 

 

(4) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách sta-

tutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uve-

dených v této smlouvě. 

 

(5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této smlouvy své 

vlastnoruční podpisy. 

 

(6)  O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Liberec č. ……. ze dne 

19.7.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne …………….……   V Liberci dne ……….…………… 

 

 

 

 

 

….………………………………   ……………………………………  

 za obdarovaného                                          za dárce 

 Mgr. Jan Press, ředitel        Tibor Batthyány                                                                                      

 Moravská galerie v Brně                                              primátor města Liberce 
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Příloha č. 1: Zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele stavby  

PR/SMTS     
 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby; 
 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 
v platném znění (dále jen zákon) 

 
 

 

„Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liber-
ce“ 

 
Zadavatel veřejné zakázky 

 

 
 
 

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

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou 

správu majetku města 
 
 

 
 
 

 
Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
 
 
 
 
 
 
 

červenec 2016 
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OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE .................................................................. 8 

II.  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY....................................................... 8 
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IV.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ..................................................................... 10 
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VI.  POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY ......................................................................... 14 

VII.  SEZNAM SUBDODAVATELŮ .................................................................................. 15 

VIII.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ........................................................ 15 

IX.  OBCHODNÍ PODMÍNKY ........................................................................................... 15 

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK............................................................................ 16 

XI.  LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ................................... 16 
XII.  DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE ................................................. 18 

XIII.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ............................ 18 
XIV.  ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ .................................................................................... 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 
č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
č. 3 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec 
č. 4 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 
č. 5 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona 
č. 6 Výkaz výměr 
č. 7 Přehled subdodavatelů 
č. 8 Návrh smlouvy 
 
 
 
 
 
 
Preambule: 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výběro-
vého řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodr-
žuje zásady uvedené v § 6 zákona. 
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I. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Sídlo:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
IČ:     00262978 
DIČ    CZ00262978 
Telefonní spojení:  +420 485 243 111 
fax:    +420 485 243 113 
profil zadavatele:  https://zakazky.liberec.cz/ 
 
 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš Kysela, 
náměstek primátora pro technickou správu majetku města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy 
veřejného majetku, tel.: 485243874, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické 
správy, tel. 485243876, e-mail: kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky: …………., referent veřejných zakázek, tel.: +420 485 
24………, e-mail: …………….. 

 

V případě, že dodavatel bude požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je po-
vinen postupovat dle kapitoly XII. Další informace – dotazy, konzultace. 

II. VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky je provádění nestavební údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřej-
ných prostranství ve vlastnictví statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice 
nad Nisou). 
 
Realizace nestavební údržby bude prováděna dle aktuálních potřeb objednatele na základě zadání a 
dále v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komu-
nikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze „Seznamu prací pro 
výběr zadání k realizaci“, popř. „Dílčím zadáním“ . Jedná se zpravidla o větší množství jednotlivých 
zadání na práce menšího rozsahu. 
 
 
Rozsah prací: 
 

1. Úklid komunálního odpadu, suti a různých forem znečištění z ploch veřejných prostranství 
2. Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí včetně mobiliáře 
3. Drobné řezy na keřích zasahující do profilů komunikací apod. 
4. Čištění u kontejnerových stání 
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5. Likvidaci nepovolených reklam z veřejných prostranství 
6. Drobné úpravy a likvidace travních porostů ve styku s komunikacemi a případně prorůstající 

do komunikací 
7. Drobné montážní práce (doplnění spojovacího materiálu) na mobiliáři a zařízení města umís-

těného na veřejných prostranstvích; 

• Zhotovitel díla je povinen v rámci předmětu plnění zakázky zajistit veškeré další činnosti sou-
visející s realizací díla a tyto činnosti zahrne do celkové ceny zakázky.  

 
Jedná se zejména o následující činnosti:  

• povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

• případné pronájmy pozemků, 

• potřebná výkopová povolení, 

• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vymě-
řených poplatků a nájemného, 

• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení zvlášt-
ního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povole-
ní k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné, 
a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a ne-
dodělků 

• koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky 
s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 
k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a zajištění nepřetržitého přístupu všech zá-
chranných integrovaných složek, 

• zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 
(vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění zhotovitele díla, 

• zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí a zeleně, 

• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění, 

• likvidace odpadů a zeminy,  

• zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací do-
tčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 

• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvisejí-
cí s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést zaškole-
ní pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 
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• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě 

• provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby, 

• odstranění příp. závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty. 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.240.000,- Kč bez DPH 
 
V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 
hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a zadavatel 
takového uchazeče z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí. 
 
Kvalitativní parametry 
 
Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím předloženém 
návrhu smlouvy.  
 
Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

• obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla v případě změn, které vyplynou v průběhu 
jeho realizace nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

• všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci 
odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným 
hlukem, 

• všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy  

 
Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV: 
 
77314000-4 Služby při údržbě pozemků 

45233141-9 Práce na údržbě silnic 

45233200-1 Různé povrchové práce 

I II. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: území města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou), 
 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Termíny plnění: 

- zahájení neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad září 2016 
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- ukončení poskytování služeb ke dni 15. 12. 2016  

 
• Realizace běžné údržby bude zadávána na základě aktuálních potřeb objednatele na základě 

zadání. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze „Seznamu prací pro výběr zadání 
k realizaci, popř. Dílčím zadáním“, které budou jednou týdně předávány zhotoviteli. Termín 
provedení dílčího zadání bude maximálně do 20 kalendářních dnů od data předání tohoto díl-
čího zadání zhotoviteli. 

• Dílo bude předáváno měsíčně na základě písemného zjišťovacího protokolu provedených pra-
cí nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce. Nejdéle do 10 pracovních dnů od vý-
zvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní 
termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. 

• Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky 
objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění 
smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  

o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku zhotovitelem) 

o v důsledku vyšší moci 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto výběrového 
řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže: 
 

A. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53 odst. 1 
zákona, to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  
 

B. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 

• Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evi-
dence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

• Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský 
zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (provádění staveb, včetně 
jejich změn nebo udržování). 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o 
splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

Příloha usnesení č. 647/2016



 12

 
C. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 3 letech. Za obdobnou zakázku se v tomto případě považují zakázky v oblasti údržby, 
veřejných prostranství.  

V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• název objednatele; 

• předmět obdobné zakázky; 
• finanční objem poskytnutých prací v Kč bez DPH; 

• doba plnění obdobné zakázky a 
• název objednatele včetně uvedení kontaktní osoby objednatele, u které bude možné realizaci 

zakázky ověřit. 

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvedených 
zakázek. Z osvědčení musí být zřejmé, k jaké referenční zakázce se vztahuje, a musí obsahovat údaj 
o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem obdobné 
zakázky v celkovém finančním objemu min. 1.000.000,- Kč bez DPH, realizované uchazečem, 
přičemž alespoň 2 obdobné zakázky budou ve výši min 200.000,- Kč bez DPH. 

 
Dále uchazeč předloží 

• seznam pracovníků, jež se budou podílet na plnění zakázky, a to včetně údajů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání.  

• technickou specifikaci vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny, kterým bude realizovat před-
mětnou veřejnou zakázku. 

 
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 
o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 
 
 

PODMÍNKY SPOLE ČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE 

• Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

• Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, čl. 
3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů 
prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součin-
nosti k uzavření smlouvy. 

• Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, bu-
dou tyto dokumenty zadavatelem uznány. 

• V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění 
kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující splnění 
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základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů 
ke dni podání nabídky.   

• Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté 
kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený pře-
klad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené v latinském jazy-
ce. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifiko-
vaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahra-
zuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

 Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

  a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

  b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 
54 písm. a). 

• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společ-
nou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 
odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 
v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat 
všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v tako-
vém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně 
splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

• V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto úče-
lem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá záva-
zek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné za-
kázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat 
za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité čás-
ti, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 
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• Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvali-
fikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a 
to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného 
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je 
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Ne-
ní-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání 
nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Do-
klady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připo-
jením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích pod-
mínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i 
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se síd-
lem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit 
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce. 

• Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti 
ve výběrovém řízení vyloučen.  

VI. POVINNÉ SOUČÁSTKY NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 
1. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluv-
ního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo 
zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uve-
dené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz přílo-
ha č. 4 ZD). 

2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 
nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 
souvisejí s výběrovým řízením (viz příloha č. 3 ZD). 

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního práv-
ního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz pří-
loha č. 5 ZD). 

4. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele (viz příloha č. 5 ZD). 

5. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovi-
tá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz 
příloha č. 5 ZD). 
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VII. SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených 
v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakáz-
ky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam 
všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, roz-
sah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude 
podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních předpo-
kladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – viz před-
chozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se musí 
skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna 
subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná 
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a 
to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném roz-
sahu jako subdodavatel původní. 

V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá v úmyslu zadat 
žádnou část veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím vlast-
ních kapacit. 

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr, který obsahuje předpokládané 
odebrané množství služeb (viz příloha č. 6 ZD), a to absolutní částkou v českých korunách. Zadavatel 
požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. Celková nabídková cena 
bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčísle-
né DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Jednotlivé nabídkové 
ceny musí být zpracovány jako nejvýše přípustné, platné po celou dobu realizace veřejné za-
kázky. 

V tabulce výkazu výměr je uveden předpokládaný odhadovaný objem prací po dobu trvání smlouvy 
v příslušných jednotkách. Odhadovaný odebíraný objem těchto prací není ze strany zadavatele garan-
tován a některé množstevní jednotky tak mohou být nenaplněny a jiné překročeny. 
 
Oceněný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XLS nebo XLSX. (jedná se o 
soubor, který je  přílohou č. 6 zadávací dokumentaci a v nabídce bude předložen oceněný).  
 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-
dení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související 
náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.  
 
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Na-
bídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY  
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Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy, který je zpracován ze strany 
zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 8 ZD) a který musí být ze 
strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení 
smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob 
k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způ-
sobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního rejstříku, 
podpisový vzor, plná moc apod.).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchaze-
če se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.  
 
 
Platební podmínky  

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy. 
 
Záruky a sankce 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy.  

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli (uchazeči) 
a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodnoceny.  
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše nabídkové 
ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši 
nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

XI. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběro-
vého řízení a končí dnem XX. YY. 2016 v XX:YY hodin.  

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBE-
REC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny 
Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady stanovené zadávacími podmínkami 
musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené 
v latinském jazyce. 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za 
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společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou 
k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat každou svou 
nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými 
vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, 
prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za 
vlastní nabídkou uchazeče. 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jed-
né kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. Originál nabíd-
ky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí 
být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména na-
bídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku). V případě rozporu se má za rozhodující 
originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené ná-
zvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude 
rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní 
osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese dopo-
ručená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne XX. YY. 2016 v XX:YY hodin. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 110. Otevírání 
obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

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

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového 
počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 

D. Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 2 ZD 

E. Cenová nabídka – výkaz výměr  

F. Návrh smlouvy 

G. Čestná prohlášení (viz kapitola VI. ZD) 

H. Seznam subdodavatelů (viz kapitola VII. ZD) 

I. Přílohy (nepovinné) 
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Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se prodlužuje uchaze-
čům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení výběrového řízení. 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do 
konce této zadávací lhůty. 

XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné dotazy pro-
střednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky (ID 
7c6by6u), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární 
město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, 
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskyt-
nuta, a současně uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez před-
chozí žádosti. 

 

2. Prohlídka místa plnění 

Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje – místo plnění zakázky je veřejně přístupné. 

XIII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

• Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, je-
hož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vy-
loučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

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

• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém  řízení. 
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• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 
nabídku.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se 
považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.  

XIV. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 a v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 
a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 
 

Za zadavatele:  .......................................... 
Tomáš Kysela, v. r. 
náměstek primátora 
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SMLOUVA O DÍLO 
číslo objednatele: ……………... 

číslo zhotovitele: …………….. 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 an. občanského zákoníku  

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

Zhotovitel: …………………… 

zapsané v obchodním rejstříku …………………………………………. 

sídlo: ………………… 

IČO: …………….., DIČ: ……………………. 

bankovní spojení: …………………, č. ú.: ………………………  

zastoupen: …………………………………………… 

ve věcech technických oprávněn k jednání: ………………………………… 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel: Statutární město Liberec 

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

IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy 

veřejného majetku 

tel: 485 243 874, fax: 485 243 499 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

 

Čl. II 

Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností 
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2.1. Předmětem této smlouvy je provádění nestavební údržby majetku města Liberce a to zejména 
ploch veřejných prostranství ve vlastnictví statutárního města Liberec (mimo městského ob-
vodu Vratislavice nad Nisou), zejména: 

• Úklid komunálního odpadu, suti a různých forem znečištění z ploch veřejných pro-
stranství 

• Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí včetně mobiliáře 

• Drobné řezy na keřích zasahující do profilů komunikací apod. 

• Čištění u kontejnerových stání 

• Likvidaci nepovolených reklam z veřejných prostranství 

• Drobné úpravy a likvidace travních porostů ve styku s komunikacemi a případně pro-
růstající do komunikací 

• Drobné montážní práce (doplnění spojovacího materiálu) na mobiliáři a zařízení města 
umístěného na veřejných prostranstvích 

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět v souladu s podmínkami uvedenými dále v této smlouvě dle 

aktuálních potřeb objednatele na základě jeho zadání, které vychází ze seznamu prací na vý-
běr zadání k realizaci nebo z dílčího zadání, jejichž vzory tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 
(dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“ ). 

2.3. Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, jak je stanoveno 
dále v této smlouvě. 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti souvisejí-
cí s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv však výlučně, 
je Zhotovitel povinen: 

� zajistit příslušné povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací; 

� zajistit případné přípojky vody, elektro; 

� zajistit potřebná výkopová povolení; 

� zajistit případné pronájmy pozemků; 

� projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, a uhradit vyměřené 
poplatky a nájemné; 

� vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvlášt-
ního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a 
povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezidepo-
nie atp.); 
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� zajistit dopravní značení k dopravním omezením, tyto udržovat, přemisťovat, a to do 
doby předání celkově dokončeného díla Objednateli a odstranit případné vady a nedo-
dělky; 

�  koordinovat postup prací a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné za-
kázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k ne-
movitostem v lokalitě dotčené stavbou Díla a zajistit nepřetržitý přístup všech zá-
chranných integrovaných složek; 

� zajistit případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovi-
tostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění Zhotovitele Díla. Za tímto 
účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s ………………… - č. 
………………………………. 

�  zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životní-
ho prostředí a zeleně;  

�  zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za 
uskladnění; 

�  zajistit likvidaci odpadů a zeminy; 

� zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 

� předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním Díla, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na ob-
sluhu veškerého dodaného zařízení; 

�  provést celkový úklid dotčeného okolí 

� odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční lhůty. 

 

Čl. III 

Kvalitativní parametry 

 
3.1. Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. jakostní 

třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí 
být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhotovitel důraz na maxi-
mální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci Díla dodrží rovněž resortní systém 
řízení jakosti  - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 
321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmín-
ky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 
s účinností od 1.9.2007. Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují 
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na ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a 
rozumnou mírou předvídatelnosti. 

3.2. Zhotovitel je povinen vést při provádění Díla u staveb pracovní deník s denními záznamy 
zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění Díla. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit: 

3.3.1. obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla, v případě změn, které vyplynou 
v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem musí být změny dopředu odsou-
hlasené objednatelem; 

3.3.2. všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na li-
kvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 
před nadměrným hlukem; 

3.3.3. všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy.  

3.3.4. Všechny podmínky dané zadávací dokumentací veřejné zakázky 

3.4. Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění Díla: 

3.4.1. stavbyvedoucí zhotovitele: ……….., e-mail: …………., tel.: …………, přípravář zho-
tovitele: …….., e-mail: ………,  tel.: …….; 

3.4.2. zástupce objednatele: Bc. Novotný David, e-mail: novot-
ny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319. 

 

 

Čl. IV 

Podklady 

 
4.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

4.1.1. tato smlouva o dílo; 

4.1.2. oceněný výkaz výměr, obsažený v příloze č. 1 této smlouvy; 

4.1.3. vzor Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci, popř. „Dílčí zadání“ obsažený 
v příloze č. 2 této smlouvy; 

4.1.4. zadávací dokumentace a cenová nabídka;  

4.1.5. systém sledování GPS na montážním vozidle zhotovitele, kterým bude realizovat 
předmět plnění a to s přístupovými právy nahlížení a tvorbu tiskových sestav o prove-
dených jízdách (v  minimálním rozlišení času provedených jízd a počtu ujetých kilo-
metrů a pohybu vozidla na přehledové mapě města Liberce pro pracovníky odboru 
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správy veřejného majetku a odboru ekologie a veřejné zeleně) v termínu dle článku 
VI. této smlouvy; 

4.1.6. elektronická karta umožňující registraci zahájení a ukončení prací pracovníků zhotovi-
tele v každém pracovním dni; 

 

 

Čl. V 

Místo plnění díla 

 

Místem plnění Díla je území statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad 
Nisou). 

Čl. VI 

Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla 

 
6.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno neprodleně po oboustranném podpisu 

smlouvy – předpokládaným termínem zahájení Díla je září 2016. Poskytování služeb bude 
ukončeno ke dni 15.12. 2016. 

 
6.2. Realizace dílčích částí Díla bude zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele a dále 

v souvislosti s řešením havarijních stavů. Aktuální potřeby Objednatele budou vycházet ze 
seznamu prací pro výběr zadání k realizaci nebo z dílčích zadání, které budou jednou týdně 
předávány Zhotoviteli. 

 
6.3. Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 20 kalendářních dnů od data předání 

tohoto dílčího zadání Zhotoviteli. 

 
6.4. Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány měsíčně na základě písemného zjišťovacího pro-

tokolu provedených prací nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce po provedení 
takové dílčí části a/nebo Díla. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy Zhotovitele je Objed-
natel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí Díla. Konkrétní termín předání a převzetí 
dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí písemného předávacího protokolu 
bude fotodokumentace s rozsahem a kvalitou provedeného díla vč. kopie záznamů v pracov-
ním deníku. 

6.5. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy. 
Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění Díla je 
zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  
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6.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele; 

6.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku Zhotovitelem); 

6.5.3. v důsledku zásahu vyšší moci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace související s plněním této smlouvy členům 
Zastupitelstva města Liberec a členům kontrolního výboru zastupitelstva města. 

 

Čl. VII 

Cena za Dílo 

 
7.1. Celková cena za Dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 

Díla a je cenou maximální, nepřekročitelnou. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané 
celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či sou-
visejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové 
ceně. 

 

Cena za Dílo bez DPH …………,- Kč 

DPH 21% ………….,- Kč 

Celková cena Díla vč. DPH ………….,- Kč 
 
7.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-

dení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 

 
7.3. Dohodnutá cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zařízení sta-

veniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, od-
voz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za ško-
dy, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami 
a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, 
či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené 
v této smlouvě, náklady na zajištění veškerých vyjádření a vytyčení inženýrských sítí potřeb-
ných k provedení díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a 
označení pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění 
Díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci Díla. Veškeré související náklady 
Zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací. 

7.4. Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   
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7.5. Dohodnutá cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu  české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 
nebo cla.  

7.6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, 
dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednavatelem.  

 

Čl. VIII 

Platební podmínky 

 
8.1. Cena za Dílo bude fakturována měsíčně, na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur – 

daňových dokladů, se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

8.2. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených pra-
cí (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly) za fakturované období, který musí být potvrze-
ný příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového 
dokladu. 

Čl. IX 

Záruky a sankce 

 
9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné v délce 24 měsíců. 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční doba se 
prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno. 

9.3. V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla nebo jeho dílčí části bez omezení její 
celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
4.000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací a 
započatý den prodlení. 

9.4. Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 

9.5. O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad 
zjištěných při prohlídce. 

9.6. V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo 
nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý 
den. 

9.7. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, faxem, elektronic-
kou poštou) Zhotoviteli. 
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9.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a 
odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter 
vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší. 

9.9. V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

9.10. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

9.11. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel 
právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za-
placením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

 
9.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody. 

9.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splat-
né pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli. 

9.14. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalis-
mem. 

9.15. Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 
0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

9.16. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 
Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

9.17. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně nákladů 
spojených s pořízením znaleckých posudků. 
 

9.18. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími do-
kumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na po-
slední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech pří-
loh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné.  

 
 

Čl. X 

Odpovědnost za škody a pojištění 

 

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 
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převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou čin-
ností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbyteč-
ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Dí-
la na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do Díla a 
včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla. Číslo pojistné smlouvy 
……….. uzavřená s ……………….. s limitem pojistného krytí nejméně 10 mil. Kč. 

 

Čl. XI 

Platnost smlouvy 

 
11.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran. 

11.2. Smlouvu lze předčasně ukončit: 

11.1.1. dohodou smluvních stran; 

11.1.2. odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy 
stranou druhou. 

11.3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují: 

11.3.1. prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 30 
dní; 

11.3.2. prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní; 

11.3.3. případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11.4. Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smír-
nému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 
12.1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám 
v záhlaví této smlouvy (čl. I), je Zhotovitel a/nebo Objednatel povinen nejpozději do 30-ti 
dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový výpis z obchodního rejstříku. 

12.2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již 
písemným obeznámením s nimi druhou stranou. 

12.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží každá ze smluvních 
stran. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku. 

12.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěře-
ny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí 
tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. 

 
12.7. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. …../2016 ze dne ……. 

2016. 

12.8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statu-
tárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvede-
ných v této smlouvě. 

12.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.10.  Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chrá-
něny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být po-
skytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zve-
řejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

12.11.  Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

12.12. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

12.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 
2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Přílohy: 

 
1) Oceněný výkaz výměr  

2) Vzor „Seznam prací pro výběr zadání k realizaci“ a „Dílčí zadání“ 
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V Liberci, dne: …………………… 

 

V Liberci, dne: …………………… 

 

za objednatele: …………………….. 

 

za zhotovitele: ……………………. 

Tomáš Kysela  ………………………… 

………………… 
      Náměstek pro technickou správu majetku města 
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Příloha č.1 – návrh smlouvy o spolupráci – Gasservis 
František Chlum - Gasservis  
se sídlem: Kašparova 1001/9, 460 06 Liberec VI 
IČ 10430091, DIČ CZ511112365,  
zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložka 606 
zastoupená: p. Františkem Chlumem 
(dále jen Gasservis na straně jedné) 
 
 

a 
 

Statutární město Liberec 
se sídlem: Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59 
IČ 00262978  
zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 
bankovní spojení:  
(dále jen Město na straně druhé) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto 
 
 

Smlouvu o spolupráci  

při přípravě a realizaci stavby 
(dále jen „Smlouva“) 

7/16/0046 

 

Článek I. 

Účel smlouvy 
 

1.1  Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování 
níže uvedeného předmětu smlouvy.  

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup při přípravě, zajištění realizace a financo-
vání obnovy povrchů stavby „ Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“ (dále 
jen „Stavba“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec 
bude Město.  
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Článek III. 

Příprava stavby 

 
3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad: 

3.1.1  zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s RWE GasNet 
s.r.o., 

3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní 
Stavbu, 

3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby  
3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem 

Stavby, 

3.1.5  výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby, 
3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba, 
3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a 

bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem, 
3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí  
3.2     Gasservis již zajistil nebo zajistí na svůj náklad: 

3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby. 

 

 

Článek IV. 

Prohlášení smluvních stran 

 
4.1       Město prohlašuje že: 

4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby 
projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti 
z obdobných projektů 

4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalit-
ně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,  

4.1.3 umožní oprávněnému zástupci Gasservis kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy 
minimálně tři pracovní dny předem,  

4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem Gasservis k účasti na přejímacím řízení kom-
pletní a bezvadné Stavby, 

4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřeru-
šené financování Stavby až do jejího úplného dokončení, 

 
4.2 Gasservis prohlašuje, že: 

4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem, 

4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.  
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Článek V. 

Podíl smluvních stran na financování stavby 

 

5.1      Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou 
přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost, 

5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem Stavby, 

5.3 Gasservis se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí  260.520,- Kč. 
Výše příspěvku byla vypočtena na základě rozsahu stavby RWE, 

5.4 úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Stavby a zároveň po podpi-
su této Smlouvy  na základě faktury vystavené Městem, 

5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, ne-
bude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. 
této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu Gasservis, 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 
6.1 tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,  
6.2 jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 

podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran, 
6.3 tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu, 
6.4 smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly, 
6.5 doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:  

tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. …             
ze dne  …  2016,       

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

 

V Liberci dne:                       V Liberci dne:  

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

František Chlum Tibor Batthyány 

 primátor 

František Chlum - Gasservis  Statutární město Liberec 
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Příloha – Návrh kupní smlouvy o dodávce elektřiny 

Kupní smlouva o dodávce elektřiny     
Č. …….. 

 

Smluvní strany:  

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877 
IČ: 00262978       
DIČ: CZ00262978 
Bankovní spojení:  4096142/0800 
Zastoupená: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec,    
Ve věcech smluvních: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku 
 

(dále jen „dodavatel“) 

a 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4          
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle C, vložka 66926 
IČ: 257 51 018                                       
DIČ: CZ751018 
zastoupená: Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:     

(dále jen „odběratel “) 
 
 

 

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 a za použití ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a dále zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
v platném znění, 
 

tuto kupní smlouvu, 
 která je uzavřena na dobu určitou, tj. od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2021 
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Článek I. 
Předmět, čas a místo plnění 

 

1. Předmětem smlouvy je koupě a prodej (dále dodávka) elektřiny, pro osvětlená reklamní 
zařízení, v množství a čase za podmínek dohodnutých v této smlouvě.  

2. Sjednané dodávky elektřiny plní dodavatel předáním elektřiny ve sjednané výši a čase dle 
spínání zařízení veřejného osvětlení do odběrného zařízení odběratele v odběrném místě 
dle evidence pasportu veřejného osvětlení Statutárního města Liberce. 

3. Hodnoty připojovaného příkonu jsou doloženy odběratelem, a to platnou revizní zprávou 
a provedeným měřením.   

4. Připojovací kabel musí být v místě odběrného místa dodavatele řádně jištěn, připojení 
podléhá platným předpisům pro bezpečnost příslušného připojeného elektrického zařízení. 
Za dodržení těchto předpisů a pravdivost údajů dodaných do pasportu veřejného osvětlení 
Statutárního města Liberce plně odpovídá odběratel. Jakékoliv případné změny je povinen 
odběratel prokazatelně oznámit dodavateli, a to nejpozději do 5ti pracovních dní. 

5. Dodavatel zajišťuje pro odběratele dodávku elektřiny ve výši spotřebovaného množství 
kWh. 

 
 

Článek II. 
Ceny 

 
1. Cena za dodávku elektřiny bude účtována čtvrtletně dle dohody sjednané mezi 

dodavatelem a odběratelem. Čtvrtletní platba se sjednává ve výši vyplývající z hodnot, 
uvedených v pasportu veřejného osvětlení statutárního města Liberce a platných 
dohodnutých jednotkových cen. 
 

2. První platba bude provedena za celé období od začátku smluvního vztahu k 31.8.2016. 

 
3. Platba bude hrazena čtvrtletně bezhotovostním převodem na účet dodavatele na 

základě faktury dodavatele s 30ti denní splatností. 
 

4. Při prodlení se zaplacením platby je odběratel povinen zaplatit za každý den prodlení 
úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky. 

 
5. Jednotková cena za 1 kWh bude stanovena dle ceny distributora elektrické energie. 

Platba bude upravována vždy při změně ceny stanovené pro příslušné období 
distributorem elektrické energie a při změně pasportu veřejného osvětlení statutárního 
města Liberce po projednání oběma smluvními stranami. 

 
 

Článek III. 
Daň z přidané hodnoty 

 
1. K cenám za prodej elektrické energie, který je předmětem této smlouvy, se ve faktuře 

připočítává daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 
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Článek IV. 
Vyšší moc 

 

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných touto smlouvou v případě, že toto neplnění bylo výsledkem událostí nebo 
okolností způsobené „vyšší mocí“. 

2. Pro účely této smlouvy rozumí smluvní strany pod pojmem „vyšší moc“ takovou 
mimořádnou a neodvratitelnou událost nebo okolnost, která nemohla být při uzavření 
předvídána a jejíž následky brání smluvní straně v úplném či částečném plnění závazků 
podle této smlouvy, jako např. stávka, válka, teroristické akce, blokáda sabotáž, požár 
velkého rozsahu, živelná pohroma, výpadek dodávky energie distributora el. energie     
poruchy provozu, zařízení a strojů; kterým příslušná smluvní strana nemohla 
s vynaložením obvyklé péče sama zabránit, uvedené zásahy v důsledku změn předpisů. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky potvrzenými 
oběma smluvními stranami. 

2. Žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne 
informace o obsahu této smlouvy, a to ani v dílčím rozsahu třetí straně s výjimkou 
případů, kdy je tak povinna učinit ze zákona. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z něhož každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Ukončení smlouvy je možné provést výpovědí ze strany dodavatele i odběratele při 
prokazatelném nedodržení článku I. odst. 2., 3. a 4. a článku II. odst. 2. a 3. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 13. schůzi Rady města Liberce konané dne 
19.7.2016 usnesením č. X/2016. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 

9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
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smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

 

 
 
 
 
Datum: ………………..                                                             Datum: ……………………… 
Za odběratele:                                                                            Za dodavatele: 
 
 
……………………………………                                            ………………………………..                                                                                                           
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D ů v o d o v á    z p r á v a  
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města s variantou úpra-
vy křižovatky Letná x Stračí v Liberci, která byla schválená komisí dopravy v měsíci 
červnu. Navržené řešení spočívá v zachování stávající stykové křižovatky doplněnou o 
novou světelnou signalizaci (v koordinaci se stávající světelnou signalizací Letná x Polní) 
včetně strategických detektorů u stávajícího kruhového objezdu Letná x Londýnská a 
provedení nezbytných stavebních úprav s tímto řešení včetně přilehlých autobusových 
zálivů. 

Odbor technické správy v letech 2009 a 20010 projekčně připravoval úpravu stávající stykové 
křižovatky Letná x Stračí ve variantě kruhového objezdu. Při zpracování projektové doku-
mentaci k územnímu řízení bylo zjištěno, že navržené řešení kruhovým objezdem si vyžádá 
výkupy přilehlých pozemků od třetích osob a z důvodu správného směrového a výškového 
osazení kruhového objezdu stavby opěrných zdí. Odborným odhadem byla stanovena cena 
navrženého řešení pomocí kruhového objezdu ve výši 20 mil. Kč. 

 
V roce 2012 odbor správy veřejného majetku (dále jen odbor SM) nechal zpracovat variantní 
řešení spočívající v zachování stávající stykové křižovatky doplněnou o novou světelnou sig-
nalizaci a provedení nezbytných stavebních úprav s tímto řešení včetně přilehlých autobuso-
vých zálivů. 

Zpracované dopravní řešení ověřilo možnost realizace úpravy předmětné křižovatky dle výše 
uvedeného. 

 
Navazující stavební úpravy by byly realizovány v souladu s požadavky řízení a příslušných 
technických norem. Poloha směrových oblouků zůstala zachována. V ul. Letná je navržena 
úprava autobusového zálivu a to ze stávajících 12m prodloužena na 25m (možnost současné-
ho zastavení dvou autobusů o délce 12m). Přechody pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové 
a stavebně upraveny naváděcími a výstražnými pásy s odlišným charakterem povrchu pro 
usnadnění pohybu nevidomých osob. 

Výše uvedený návrh dopravního řešení včetně stavebních úprav předmětné křižovatky byl 
schválen komisí dopravy v měsíci červnu tohoto roku. Odhadovaný finanční náklad na reali-
zaci výše uvedeného řešení je cca 10 mil. Kč. 

Závěrem odbor SM doporučuje radě města Liberce schválit navržená usnesení. 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 

 

 

Přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Situace nového dopravního řešení stykové křižovatky Letná x Stračí 
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Příloha č. 1 - NESOUHLASNÉ STANOVISKO - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty úsek 
Rušička  Broumovská, Liberec ze dne 11.5.2016 ke stavbě smíšené cyklostezky  
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Příloha č. 2 - NESOUHLASNÉ STANOVISKO - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty  úsek 
Rušička  Broumovská, Liberec ze dne 14.6.2016 ke stavbě veřejného osvětlení předmětné 
cyklostezky 
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Příloha č. 1 – Řešení informačního systému parkování v centru města Liberce 
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Příloha č. 2  - Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
Odbor právní a veřejných zakázek 

 

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

 

 Všem uchazečům 
       

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

      PR/SMTS 2/16 

CJ MML  

Jurásková/485 243 498 11.7.2016 

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení 

Vážený uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, zastoupený Tiborem Batthyánym, primátorem města Libe-
rec, a ve věcech této veřejné zakázky Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o 
výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:  

„ Souvislá údržba chodníků v Liberci “ 

Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

Uchazeč Sídlo IČ 
Nabídková 
cena v Kč 
bez DPH 

SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká 
Lípa 

25018094 4 781 897,74 

EUROVIA CS, a.s. 
Národní 138/10, Nové Město, 

110 00 Praha 
45274924 4 848 000,- 

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 26177005 4 820 995,17 

Technické služby města 
Liberce a.s. 

Erbenova 376/2, Liberec VIII-
Dolní Hanychov, 460 08 Libe-
rec 

25007017 4 780 417,36 

Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.  
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Uchazeči vyloučení z účasti ve výběrovém řízení 

Žádní uchazeči nebyli vyloučeni z další účasti ve výběrovém řízení.  

 

V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky 
uchazečů: 

Uchazeč IČ 
Nabídková 
cena v Kč 
bez DPH 

Pořadí 

Technické služby města 
Liberce a.s. 

25007017 4 780 417,36 1. 

SaM silnice a mosty a.s. 25018094 4 781 897,74 2. 

COLAS CZ, a.s. 26177005 4 820 995,17 3. 

EUROVIA CS, a.s. 45274924 4 848 000,- 4. 

 

 

Výsledek výběrového řízení včetně odůvodnění 

V rámci tohoto výběrového řízení byly hodnoceny čtyři nabídky, a to podle jediného hodnotí-
cího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci předmě-
tu zakázky nabídl uchazeč Technické služby města Liberce a.s., a proto se jeho nabídka v 
hodnocení umístila na prvním místě. 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA  

 

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

Tomáš Kysela, v. r.  

náměstek primátora 
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Příloha č. 3 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

  a ve věcech této veřejné zakázky Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

 
Zn.:  PR/SMTS 2/16 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
V RÁMCI VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VE ŘEJNOU ZAKÁZ-

KU MALÉHO ROZSAHU  

 

„ Souvislá údržba chodníků v Liberci “ 
 

Na základě doporučení hodnotící komise 

 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 

na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 

Technické služby města Liberec a.s. 

IČ 25007017 

se sídlem: Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 

s nabídkovou cenou: 4 780 417,36 Kč bez DPH 

V Liberci dne 11. července 2016 

     OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

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

Tomáš Kysela, v. r. 

náměstek primátora 
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SMLOUVA o hudební produkci orchestru 
Pořadatel:    
Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 
IČ: 00262978 
Zastoupený Tiborem Batthyánym, primátorem města, ve věci této smlouvy Ing. Davidem Pastvou, vedoucím 
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu             
            
Zástupce:  Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
Dodavatel:   nova-Art .s.r.o 
Adresa:               Ringhofferova 975, 251 68 Kamenice - Všedobrovice 
Zástupce:  Radka Froňková,  tel.: 603 467 611, email : radka.fronkova@novaart.cz 

IČ: 27443370                              
DIČ:CZ27443370 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontakt na zástupce agentury: Jarmila Provázková 608 860 919 
 

I. 

Předmět smlouvy 
1. Dodavatel se zavazuje zajistit a zrealizovat pro pořadatele hudební produkci  

               Dasha a Pajky Pajk + Epoque Quartet  (dále jen „orchestr“), a to v čase a místě uvedeném níže: 
     

Datum:                                          4.12. 2016   
Místo:                                               kostel sv. Antonína Velikého, Liberec 

 Čas příjezdu orchestru:                 15 hodin…………      
Čas zkoušky orchestru:          17 hodin……………………… 
Produkce orchestru:               19 hodin………………………     
  

 
2. Pořadatel se zavazuje zajistit a uhradit pro dodavatele v den akce:  
 

• 5 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti místa konání hudební produkce 
• občerstvení v rozsahu – káva, voda, ovoce od příjezdu kapely 
•  teplé občerstvení pro 10 osob po zvukové zkoušce 
• dva pomocníky na vynošení nástrojů orchestru 
• tři šatny,jednu z toho se zrcadlem 
 

3. Pořadatel se zavazuje zajistit ozvučení a další technické podmínky nutné pro realizaci hudební produkce 
orchestru, což pořadatel učiní prostřednictvím: ……………………………………….. . Technické 
podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich nedodržení dává dodavateli právo odstoupit od 
smlouvy.  

 

 

 
                                                                                                 II.  

Platební podmínky 
1. Pořadatel se zavazuje zaplatit dodavateli za zajištění vystoupení Dasha a Pajky Pajk a Epoque Quartet 

dle čl. I. této dohody cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 88.000,- Kč a k tomu 
odpovídající DPH dle platných právních předpisů v době realizace hudební produkce, a to nejpozději do 
25.11.2016 na základě doručené faktury – daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem na 
bankovní účet uvedený na faktuře – daňovém dokladu. Dodavatel se zavazuje doručit pořadateli fakturu 
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– daňový doklad alespoň 15 dnů před dnem splatnosti ceny za zajištění a zrealizování akce dle tohoto 
článku smlouvy.  Cena nezahrnuje ozvučení orchestru. 

2. Pokud uvedená částka nebude připsána na bankovní účet dodavatele nejpozději do 25.11.2016 a 
smluvní strany se nedohodnou na jiné době zaplacení předmětných částek, je pořadatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy písemným podáním doručeným pořadateli. 
 

3. Každý daňový doklad – faktura, vystavený dodavatelem musí splňovat podmínky platných právních 
předpisů České republiky. Jestliže některé podmínky daňový doklad splňovat nebude, pak je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit. Splatnost faktury se tak prodlužuje o dobu, než bude doručena faktura 
bezvadná. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný 
než bankovní účet, který správce daně v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Oznámený 
účet“), objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet dodavatele. 
Úhrada platby na kterýkoli Oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je 
smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

 
Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné 
zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z 
každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván 
jako ručitel) uhradit za dodavatele příslušnému správci daně. 
 
Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada 
zdanitelného plnění dodavatele bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a 
dodavateli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli 
dalších sankcí vůči , a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 
 
 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Práva a povinnosti stran se řídí všeobecnými smluvními podmínkami, se kterými byly obě smluvní strany 
seznámeny a činí nedílnou součást této smlouvy. 
 
 

Všeobecné smluvní podmínky: 
 
 
1. Touto smlouvou se neuděluje pořadateli svolení ke komerčnímu použití jmen, podobizen, obrazových snímků 
a zvukových záznamů či jiných projevů osobní povahy výkonných umělců ani jejich souboru, vystupujících na 
akci. 
 
2. Pořadatel zajistí, aby na akci nebyly pořizovány obrazové či zvukové záznamy umělců. Na akci může být 
pořízena fotodokumentace jen pro interní účely společnosti. 
 
3. Pořadatel odpovídá za škody na zdraví i majetku, vzniklé výkonným umělcům či jiným osobám v souvislosti 
s vystoupením, pokud nebyly prokazatelně zaviněny výkonným umělcem, a to zejména pokud vzniknou 
nedodržením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a nedodržením technických norem a ostatních obecně 
závazných právních předpisů ze strany pořadatele. 
 
4. Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo 
smluvní strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz atd., nebo nepředvídatelné události ze strany 
umělce např. úmrtí, úraz, havárie, závažné onemocnění, úmrtí v rodině, mají obě strany právo od smlouvy 
odstoupit bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu ceny a vzniklé škody včetně ušlého zisku. Odstupující 
strana je však povinna doložit shora uvedené skutečnosti. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od 
počátku. Strany jsou povinny v takovém případě se navzájem vypořádat, tj. dodavatel je povinen vrátit pořadateli 
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již zaplacené částky dle čl. II této smlouvy, a to na bankovní účet, ze kterého byly zaplaceny, a to nejpozději do 
15 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 
5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez uvedení důvodu od této smlouvy odstoupit pouze písemnou 
formou (doporučený dopis), nejpozději 21 kalendářních dnů před konáním akce dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Strany jsou povinny v takovém případě se navzájem 
vypořádat, tj. dodavatel je povinen vrátit pořadateli již zaplacené částky dle čl. II této smlouvy, a to na bankovní 
účet, ze kterého byly zaplaceny, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. 
 
6. Zruší-li pořadatel akci dle čl. I této smlouvy a od této smlouvy odstoupí vyjma z důvodů uvedených v odst. 4 
těchto všeobecných smluvních podmínek 20 až 11 kalendářních dní před jejím konáním, zavazuje se pořadatel 
uhradit dodavateli 60% smluvené ceny dle čl. II této smlouvy; případný rozdíl mezi celkovou cenou a 60% 
smluvené ceny a dále celé náklady na cestovné, pokud již byla celková cena a náklady pořadatelem dodavateli 
zaplaceny, se dodavatel zavazuje vrátit pořadateli do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy 
dodavateli.  V případě zrušení akce 10 kalendářních dnů a méně před jejím konáním a odstoupením pořadatele 
od smlouvy vyjma z důvodů uvedených v odst. 4 těchto všeobecných smluvních podmínek, uhradí pořadatel 
dodavateli 80% smluvené ceny dle čl. II této smlouvy; případný rozdíl mezi celkovou cenou a 80% smluvené 
ceny a dále celé náklady na cestovné, pokud již byla celková cena a náklady pořadatelem dodavateli zaplaceny, 
se dodavatel zavazuje vrátit pořadateli do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy dodavateli.  
Odstoupí-li dodavatel od této smlouvy v době kratší než 21 dnů před konáním akce, případně nedojde-li z 
důvodu na straně dodavatele k naplnění předmětu smlouvy dle čl. I této smlouvy, je dodavatel povinen vrátit 
pořadateli již zaplacené částky dle čl. II této smlouvy, a to na bankovní účet, ze kterého byly zaplaceny 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení odstoupení a při nesplnění předmětu smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy se 
akce měla konat.  
 
7. Je-li akce pořádána v přírodním prostředí je pořadatel povinen zajistit v případě nepříznivého počasí kryté 
pódium, a to i v případě poklesu teploty pod 16 stupňů Celsia a jeho vyhřívání . 
 
8. Pořadatel je povinen v souladu s obecně závaznými právními předpisy oznámit konání akce u příslušných 
úřadů a příslušné autorské organizace (OSA, Intergram).  
 
9. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí a zajistit, aby se umělci dostavili do místa konání akce dle 
časů uvedených v čl. I této smlouvy a dále ve stavu, aby co nejlépe zajistili provedení uměleckého výkonu.   
 
10. Strany smlouvy označují informace, které si poskytly navzájem v této smlouvě i mimo tuto smlouvu za 
přísně důvěrné, jakož i obsah této smlouvy a zavazují se k mlčenlivosti o skutečnostech uvedených v této 
smlouvě. 
 
11. Případné spory budou řešeny přednostně dohodou smluvních stran.  Nedospějí-li smluvní strany ke vzájemné 
dohodě ohledně mezi nimi sporných práv a povinností, zavazují se smluvní strany řešit všechny spory mezi nimi 
vzniklé dle platných právních předpisů České republiky.  
 
12. 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. 
 
13. Tato smlouva byla schválena na zasedání RM dne 19.7.2016, usnesením číslo   .... 
  
14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.  
 
15. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu podepsaly nikoliv v tísni, nikoliv za nápadně nevýhodných 
podmínek a závazky ze smlouvy plynoucí přijímají. 
 
 
 

Závěrečná ustanovení: 
 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 
 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní 
údaje, .) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. 
Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů 
podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
 
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 
s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).  
 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před 
její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila 
před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody 
takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou 
obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
 
V …………….. dne…………..2016  V Praze dne……………………2016 
 
 
 
…………………………………………..                    ……………………………………….. 
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DAROVACÍ SMLOUVA 

č. CJ MML 080559/16 

 

I. 

Smluvní strany 

Statutární město Liberec 

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

IČ 002 62 978 

zastoupené Tiborem Battyánym, primátorem, 

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 
se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 
IČ 000 83 194 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 
617, 
zastoupená Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 
(dále jen „obdarovaný“) 

II.  

Předmět smlouvy 

1) Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberce č. …../2016 ze 
dne 1. 9. 2016 tuto darovací smlouvu. 

2) Dárce je vlastníkem následujících publikací, jejichž vydání bylo podpořeno z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec: 
 

Jméno autora Název díla Kusy 

Benko Julius  Posledních 31 dní 1 

Bergmanová Vlasta Textilana v obrazech a datech 1 

Blažíček Oldřich J., Kropáček Jiří Slovník pojmů z dějin umění 1 

Josef Boček Život s Janáčkem 1 

Česká Beseda 
Sto let budovy české besedy v Liberci 1905 - 
2005 

1 

Dětská televize Liberec Ročenka 2013 - 2013 1 

Boveraclub Liberecké tramvaje 1897-1950 1 
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Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce n. N., a. s. 

Atlas historie tramvajové dopravy 1-12 1 

Eliášová Irena Chci se vrátit do pohádky 3 

Exner Milan Faust letí do nového světa 1 

Exner Milan Rádlův synovec 1 

Exner Milan Biblické humoresky aneb Mezi mansiony 1 

Exner Milan Macabrogne 1 

Fillová Ivana Kamenné srdce 1 

Flegl Václav Malý průvodce olympijskými sporty 1 

Fortuna Print  Kronika Křesťanství 1 

Hasil Tomáš, Hochmanová Irena Horákův laboratorní pes 1 

Hejnic Otto  Zase zvednout hlavu  1 

Hejnic Otto  Sifon, Venda a jejich lásky 1 

Herout Jaroslav Staletí kolem nás 1 

Heyd, Sochor, Hrubý Jak psát podnikové dopisy 1 

Hladký Petr International Art Humanitars Project 1 

Janáček Jiří Kašpárkoviny 1 

Jiroutek Jiří Osobnosti české kulturní scény 1 

Jizersko-ještědský horský spolek Ročenka 2014 1 

Just Antonín, Hybner Karel  Trutnov známý neznámý 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, jaro 2010, IX. ročník 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, léto 2010, IX. ročník 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, podzim 2010, IX. Ročník 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, zima 2010, IX. ročník 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, léto 2011, X. ročník 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, podzim 2011, X. ročník 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, zima 2012, XI. ročník 1 

Kalendář Liberecka spol. s. r. o. Véčko, jaro 2013, XII. ročník 1 

Kartografie Praha Školní atlas světa 1 

Kartografie Praha Rodinný atlas světa 1 

Klub sedm-pětašedesát Fotorevue 2011 2 

Klub sedm-pětašedesát Město s přívlastkem 1 

Kolektiv pracovníků Odboru územního 
plánování a architektury MěstNV v Liberci a 
Útvaru hlavního architekta města Liberce 

Liberec - Seznam ulic a domů 1 

Kopáč Radim, Nuska Bohumil 
Rozhovory Radima Kopáče s Bohumilem 
Nuskou 2008-2009 

1 

Kruh autorů Liberecka Kalmanach 2010/2011 2 

Kruh autorů Liberecka Naše krajina slov 1 

Kruh autorů Liberecka Kalmanach 2013/2014 2 

Kruh autorů Liberecka Kalmanach 2014/2015 1 

Kruh autorů Liberecka ve spolupráci s KVK 
Liberec 

Světlik 38 1 

Kruh autorů Liberecka ve spolupráci s KVK 
Liberec 

Světlik 46 1 
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Kruh autorů Liberecka ve spolupráci s KVK 
Liberec 

Svělik 42 1 

Kruh autorů Liberecka ve spolupráci s KVK 
Liberec 

Světlik 43 1 

Kruh autorů Liberecka ve spolupráci s KVK 
Liberec 

Světlik 50 1 

Kučera Jaroslav, Líbal Dobroslav Z mapy UNESCO 1 

Laurinová Eva 
Cum decore, Almanach k 20. výročí vzniku 
sboru 

2 

Lüpertz Markus Mýtus a metamorfóza  1 

Mladé léta Kronika 20. století 1 

Novotný David Jan Pohádky ze starého mocnářsví 1 

Nový Petr Soumrak perličkového kraje 1 

Nuska Bohumil Bez studu a bez zábran 1 

Oblastní galerie Liberec Francouzské malířství 19. století 2 

Oblastní galerie Liberec Benda Václav 1 

Odkaz Studia výtvarné fotografie, o. s.  
Studio výtvarné fotografie v Liberci 1962-
1969 

1 

Ohnishenko Alexandr  New Impressionism 1 

Ochoa George, Corey Melinda Umění - dějiny v datech 1 

Patočka Franta Pohlednice Liberec 100x 1 

Patron 
Patron - Informace přátel drobných 
památek Jizerských hor č. 1/2013 

1 

Patron 
Patron - Informace přátel drobných 
památek Jizerských hor č. 4/2013 

1 

Patyiová Helena 
Oni a my - Klady i zápory smíšeného 
manželství 

2 

Pikous Jan Pozvánka k přemítání 1 

Pikous Jan Ze zápisů a fotografírování v jižních Čechách 1 

Pikous Jan & synové Jan, Šimon a Jiří Prizma 1 

Řeháček Marek  
Liberecká radnice a Liebiegova vila - 
Průvodce po budovách a jejich historii 

1 

Řeháček Marek  Liberecké zajímavosti 2 

Řeháček Marek  Vratislavice nad Nisou 2 

Řeháček Marek  Der Jeschken (propagační materiál) 1 

Sekyra Marek  Úvozy 1 

Sekyra Marek  Máchovské mýty a omyly 1 

Sekyra Marek, Simm Otokar Jizerské květy 2 

Severočeské muzeum v Liberci Půvab květů historie 1 

Scheybalová Jana Český Ráj Josefa Pekaře a jeho současníků 1 

Smržová Marie, Fillová Ivanka, Talos Danika Tři cesty 1 

Spolek přátel Ostašova Toulky minulostí návraty 1 

Stanislav Vladimír Pomsta Gurghů 1 

Svoboda Milan Redernové v Čechách 1 

Šebek František a kolektiv Dějiny Pardubic 1 

Šulc Pavel  Země má 1 
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TIP pro Oldtimer 
TIP pro Oldtimer No. 213/214, srpen/září 
2009 

1 

Vaněk Miroslav Vzpomínky na Ještěd 1 

Vaňous Petr, Tetiva Vlastimil Véla Vladimír 1 

Vaňová Jaroslava Zastavení 1 

Vaňová Jaroslava XII. zastavení 1 

Celkem publikací   98 

 

3) Dárce touto smlouvu bezplatně převádí vlastnické právo k publikacím uvedeným v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy na obdarovaného.  

4) Obdarovaný zveřejní informaci, že byl obdarován publikacemi podpořenými z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec. 

5) Obdarovaný přijímá dar do svého výlučného vlastnictví. 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 
7) 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. 
8) Obě strany prohlašují, že darovací smlouvu sepsaly na základě svobodné vůle, smlouvu si přečetly 

a s jejím obsahem souhlasí. Toto potvrzují svými podpisy. 
 

 

V Liberci dne: ………………………………….  V Liberci dne:………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………                      ……………………………………………… 

dárce       obdarovaný 

Ing. David Pastva     Mgr. Blanka Konvalinková 

vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury   ředitelka 

a sportu  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 
č.  
 

uzavřená mezi: 
 
Statutární město Liberec,  
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
IČ 262 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu 
(jako strana poskytující příspěvek, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
BusLine a.s. 
zastoupená Jakubem Vyskočilem, statutárním ředitelem 
Na Rovinkách 211,513 25 Semily, 
Bankovní spojení: č.ú: 30706581/0100 
IČ: 28360010 
DIČ: CZ28360010 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného o KS v Hradci Králové, B 2948 
 (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 smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele 

ve formě dotace (dále jen „dotace“), v celkové výši 50.000 Kč (slovy: 
Padesáttisíckorunčeských), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 
318/2015 ze dne 17. 12. 2015 a usnesením rady města č…..ze dne 19. 7. 2016. 
 

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

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

Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských) a je 
účelově vázána na pravidelnou přepravu cestujících s jízdními koly na trase Liberec – 

Bedřichov a Liberec – Jablonec nad Nisou – Turnov dle jízdního řádu linky 540395. 
 
Dotaci nelze použít na úhradu nákladů mimořádných havárií, mzdy zaměstnanců a další tyto 
výdaje: 

− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

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

jako odpočet daně na vstupu,  
− členské či jiné příspěvky podobného typu, 
− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku. 

 
 

III. 

Čerpání dotace 

 
 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2016. 

 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 1. 

2017 na účet poskytovatele č. 1089692/0800, vedeného u České spořitelny, a. s., 
variabilní symbol (IČ příjemce). 

 
 

IV. 

Způsob poskytnutí dotace 
  
Dotace bude příjemci převedena na účet č. 30706581/0100 vedený u Komerční banky, a. s. 
Liberec do 20 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V. 

Všeobecné podmínky užití dotace 
 

1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 
k podpořenému projektu, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena statutárním 

městem Liberec. 
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2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této 
smlouvě uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví 
v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
v platném znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
3. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 1. 2017 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnutého příspěvku. Předložené doklady 
se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové 
poskytnuté částky.   

 
K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo paragony 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů. 

 
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. 
 

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.  
 

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše 
poskytnuté dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem 
prezentovat statutární město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, 
které souvisejí s činností příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, 
že jde o aktivitu nebo službu, která byla podpořena poskytovatelem. 
 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku 
změny informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace 
příjemce, (zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně 
vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících 
s čerpáním poskytnuté dotace. 

 
6. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 

aktualitách týkajících se provozu cyklobusu 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. 

 
 

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

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

 
VII. 

Sankce 
 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona 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 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. 1,5 a 6 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. 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. 
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4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. 
 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je jízdní řád trasy Liberec – Bedřichov a Liberec – 
Jablonec nad Nisou – Turnov (příloha č. 1). 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech.  
 

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

8. 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 
rozhodla rada města usnesením číslo….dne 19. 7. 2016. 

 
 
 
 
 
 
V Liberci dne:       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
…………......................     ……………………….. 
Ing. David Pastva      Jakub Vyskočil 
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu           statutární ředitel BusLine a. s.  
    
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
1/ Jízdní řád cyklobusu 
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Nájemní smlouva 

 
fotbalového stadionu ve Vesci 

  č. CJ MML 046106/16 

 
 

statutární město Liberec 
se sídlem  460 01 Liberec - Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1  
IČ  002 62 978 
zastoupené  Tiborem Batthyánym, primátorem města, 
číslo bankovního účtu 4096142/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec    
(dále jen „pronajímatel“) 
 

a 
 

TJ Sokol Doubí, z.s. 
se sídlem  Mařanova 811, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 
IČ  467 44 592 
 spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 1137   
zastoupený  Vítězslavem Ryvolem, předsedou spolku  
 a Michalem Vencem, členem spolku 
číslo bankovního účtu: 4877831001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Liberec  
(dále jen „nájemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2201 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto nájemní smlouvu: 
 
 

I. Preambule 
 
Z důvodu zajištění a zlepšení činnosti fotbalového stadionu ve Vesci, a z důvodu zachování a 
dalšího rozvoje sportovního zařízení, uzavírají smluvní strany tuto nájemní smlouvu. 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Pronajímatel je vlastníkem  níže uvedených pozemků a staveb v k. ú. Vesec u Liberce, obec 

Liberec:  
 
pozemky a stavby v k.ú. Vesec u Liberce:  

a) pozemek p.č. 188/3 o výměře 3016 m2   
b) pozemek p.č. 188/18 o výměře 152 m2   
c) pozemek p.č. 188/19 o výměře 523 m2   
d) pozemek p.č. 188/22 o výměře 279 m2   

• součástí p.p.č. 188/22 je stavba občanského vybavení č.p. 811 
e) pozemek p.č. 188/23 o výměře 49 m2   

• součástí p.p.č. 188/23 je stavba technického vybavení bez čp/če 
f) pozemek p.č. 191 o výměře 70 m2   
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g) pozemek p.č. 193/1 o výměře 2237 m2   
h) pozemek p.č. 193/6 o výměře 8218 m2, jejíž součástí je fotbalové hřiště  
i) pozemek p.č. 193/7 o výměře 284 m2   
j) pozemek p.č. 193/9 o výměře 1274 m2   
k) pozemek p.č. 194/1 o výměře 118 m2   
l) pozemek p.č. 194/3 o výměře 22 m2   
m) pozemek p.č. 194/5 o výměře 27 m2   
n) pozemek p.č. 194/6 o výměře 42 m2   
o) pozemek p.č. 195/1 o výměře 8494 m2   
p) pozemek p.č. 195/6 o výměře 101 m2   
q) pozemek p.č. 196 o výměře 943 m2.  

 
   

2. Tento majetek uvedený v čl. II. odst. 1. této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do 
nájmu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Tento majetek uvedený v čl. 
II. odst. 1. této smlouvy je dále v textu smlouvy uváděn i jen jako „Předmět nájmu“. 

 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a sjednává se od 1. 8. 2016 na dobu 

neurčitou. 
 
4. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu do užívání ve stavu způsobilém 

ke smluvenému užívání způsobem stanoveným touto smlouvou nejpozději ke dni účinnosti 
této nájemní smlouvy. 

 
5. Předmět nájmu je nájemce oprávněn užívat výlučně podle stavebně technického určení, 

k zajištění provozu městského fotbalového stadionu ve Vesci, k provozování 
výkonnostního a rekreačního sportu (především fotbal), organizování zejména vlastního 
tělovýchovného procesu, zpřístupňování různých forem tělesné kultury dalším zájemcům 
z řad veřejnosti, vytváření prostředí pro sportovní aktivity široké veřejnosti, především dětí 
a mládeže. Nájemce je povinen umožnit zcela bezplatné užívání stadionu základní škole 
ve Vesci (Česká 354, Liberec) na realizaci tělesné výchovy (ošetřeno zapsáním věcného 
břemene v KN ve prospěch školy), vč. sociální zařízení, zejména WC. Nájemce se dále 
zavazuje poskytnout zcela bezplatně areál pronajímateli pro pořádání různých akcí pro 
veřejnost apod. v rozsahu 100 h / rok. Toto právo může pronajímatel přenést svým 
rozhodnutím i na třetí subjekty (zejména příspěvkové organizace pronajímatele, spolky 
apod.). Z důvodu dlouhodobě plánovaných sportovních akcí je však pronajímatel povinen 
oznámit nájemci svůj požadavek na pořádání akce nejméně 1 měsíc předem a domluvit 
konkrétní termín podle aktuálního herního plánu TJ Sokol Doubí. 
 

 
 

III. Právní poměry smluvních stran 
 
1. Nájemce je povinen na svůj náklad provádět veškeré opravy a údržbu Předmětu nájmu. 

Nájemce je povinen vždy s výhledem na následující kalendářní čtvrtletí předložit 
pronajímateli (Odboru majetkové správy) plán oprav a údržby ke schválení. (Termíny pro 
předložení těchto čtvrtletních plánů jsou: 28. únor, 31. květen, 31. srpen a 30. listopad 
kalendářního roku.). Pronajímatel se zavazuje k plánu oprav a údržby vyjádřit do 14 dnů 
od jeho předložení, pronajímatel je rovněž oprávněn zahrnout i jiné než nájemcem 
navržené opravy do tohoto plánu oprav a údržby. Nájemce bude pronajímateli předkládat 
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zprávy o provedených opravách a údržbě vždy do 15 dnů po skončení každého 
kalendářního čtvrtletí. Nájemce umožní pověřeným pracovníkům pronajímatele kontrolu 
řádného provádění oprav a údržby, vč. účasti na kontrolních dnech apod. 

 

2. Nájemce je povinen na své náklady provádět běžnou údržbu předmětu nájmu a hradit 
náklady spojené s běžnou údržbou a náklady spojené s opravami v hodnotě do částky max. 
Kč 50.000,- (vč. DPH) za jednotlivou opravu, včetně oprav budov, jejich součástí a 
příslušenství, zařízení, sítí a technologií. Opravy svěřeného majetku v hodnotě vyšší než 
Kč 50.000,- za jednotlivou opravu budou zajišťovány pronajímatelem, o potřebě takových 
oprav je nájemce povinen pronajímatele informovat. Opravami není běžná provozní údržba 
jako sečení ploch, péče o zeleň apod.  

 
3. Nájemce souhlasí s omezením provozu fotbalového hřiště po dobu provádění rekonstrukcí 

a oprav. Nájemce prohlašuje, že za dobu rekonstrukcí nebude uplatňovat slevu z nájemného 
ani nebude požadovat, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jinou věc. 
Pronajímatel je povinen nájemce informovat předem o připravovaných opravách písemnou 
nebo elektronickou formou (email) bezodkladně. 

 
4. Nájemce rovněž nese ze svého náklady spojené s odstraňováním závad a škod, které byly 

zapříčiněny špatnou obsluhou věci, zanedbáním pravidelné údržby nebo porušením 
pracovních povinností pracovníků nájemce nebo třetí osobou. 

 
5. Nájemce neodpovídá za havárie budov, konstrukcí nebo jejich částí, které jsou důsledkem 

živelných pohrom nebo jiných, nájemcem neovlivnitelných skutečností a nenese na nich 
vinu. 

 
6. Veškerá technická zhodnocení pronajatého majetku, tj. rekonstrukce a modernizace, je 

nájemce oprávněn provádět pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. 
Pro tyto případy odepisuje technická zhodnocení ve svém účetnictví nájemce 
a  u pronajímatele se vstupní cena o tyto výdaje nezvyšuje. 

 
7. Nájemce má právo odepisovat realizované technické zhodnocení zařazené do účetnictví 

nájemce ve svém účetnictví po dobu trvání nájemní smlouvy. 
 
8. Nájemce je povinen hradit veškeré poplatky spojené se svou případnou vedlejší 

hospodářskou činností a poplatky stanovené a uplatňované v této souvislosti orgány státní 
správy. Nájemce zajišťuje a hradí všechny potřebné revize v řádných termínech, na 
vyžádání je povinen je předložit pronajímateli. 

 
9. Veškerou dostupnou dokumentaci pronajatého zařízení převzal nájemce při podpisu této 

smlouvy. Na vyžádání budou požadované materiály pronajímateli zapůjčeny. 
 
10. Rozhodnutí o neupotřebitelnosti nebo přebytečnosti a vyřazení pronajatého HIM nebo 

jejím prodeji přísluší výhradně pronajímateli, zpravidla na návrh nájemce. 
 
11. Technickou dokumentaci pronajatého zařízení včetně archivu převzal nájemce. 

Na vyžádání budou požadované materiály zapůjčeny. 
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12. Nájemce je oprávněn při splnění povinností stanovených touto smlouvou provozovat 
v předmětu nájmu vlastní činnost v rozsahu svých platných stanov a v souladu s platnými 
právními předpisy. Touto činností nesmějí být nepříznivě dotčena práva vlastníka. 
 

IV. Nájemné 
 

1. Nájemné bylo dohodnuto na základě znaleckého posudku č. 03634 – 0092 / 2016 ze dne 
20. 6. 2016 ve výši Kč 5.320,-  bez DPH za kalendářní měsíc. Výši aktuálního DPH se řídí 
aktuální právní úpravou. Takto sjednané nájemné je splatné na účet Pronajímatele na 
základě daňového dokladu – faktury vystavené pronajímatelem jednou ročně vždy v lednu 
příslušného kalendářního roku, za který se nájemné platí. Splatnost faktur je 14 dní. V roce 
2016 bude alikvotní část nájemného (Kč 26.600 + DPH) fakturována v září 2016. 

 
 

V. Úhrada služeb 

 
1. Platby za elektrickou energii, teplo, vodné a stočné hradí nájemce dodavatelům na základě 

samostatných smluv uzavřených vlastním jménem.  
 

VI. Pojištění majetku 

 
1. Základní pojištění budov a příslušenství tvořících předmět nájmu zajišťuje na své náklady 

pronajímatel. Nájemce je povinen zajistit pojištění veškerého vnitřního vybavení a 
technologického zařízení, včetně  DHIM v pronajatých budovách a příslušenství a dále škod 
na zdraví, včetně odpovědnosti za škodu při provozování vlastní činnosti a za škodu 
na věcech vnesených a odložených, vše na své náklady.  

 
 

 VII. Ochrana majetku 
 

1. Nájemce se zavazuje přenechaný majetek: 
 

a) užívat s péčí řádného hospodáře, zejména tento chránit před poškozením, ztrátou nebo 
zničením, či jiným zneužíváním; 

 
b) nájemce je povinen provádět pravidelnou roční inventarizaci hospodářských prostředků 

podle platných předpisů. Výsledek inventury předloží zápisem ve dvojím vyhotovení 
pronajímateli do 31. října inventárního roku s návrhem na vypořádání inventurních 
rozdílů. K fyzickému provedení inventury přizve nájemce pracovníka pronajímatele. 
Nájemce umožní pověřeným pracovníkům pronajímatele kontrolu řádného zajištění a 
ochrany majetku přenechaného do užívání; 

 
c) užívat a udržovat strojové zařízení a vybavení v provozuschopném stavu a v souladu 

s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně hygienických 
a technických norem; 

 
d) škody na majetku pronajímatele zaviněné nájemcem nebo třetí osobou v souvislosti 

s plněním účelu smlouvy nebo podnikatelskou činností nájemce, odstraní nájemce 
na svůj náklad v plném rozsahu; 
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e) v přenechaných prostorách, budovách, sportovištích a pozemcích zodpovídá 
za dodržování příslušných požárních předpisů a předpisů při ochraně bezpečnosti 
a zdraví při práci, hygienických a technických norem a ostatních obecně platných 
právních předpisů. 
 

2. Na nájemce přecházejí uzavřením této smlouvy povinnosti pronajímatele udržovat 
a spravovat pronajaté pozemky. Nájemce odpovídá za provoz areálu, stanoví provozní dobu, 
vydá provozní řád, který zašle před zahájením provozu pronajímateli. 
 

3. Podnájmy dílčích částí areálu (např. provozovny občerstvení a ploch pro umísťování 
reklamy) jsou možné za následujících podmínek. O úmyslu podnajmout krátkodobě (do 30 
dnů) pronajaté prostory jiné osobě musí nájemce předem informovat pronajímatele. 
Přenechání pronajatých prostor jiné osobě na dobu delší 30 dnů může nájemce pouze 
s předchozím písemným souhlasem pronajímatele (rozhodnutí rady města). Nájemce je 
povinen předložit všechny návrhy smluv s podnájemci pronajímateli min. 30 dní před 
předpokládaným začátkem takového smluvního vztahu.  

 
 

 

VIII. Vypořádání při ukončení nájmu 

 
1. Nájemní poměr založený touto smlouvou zaniká: 
 

a) Písemnou dohodou pronajímatele a nájemce. V tomto případě se provede vypořádání 
ke dni, který bude v dohodě uveden jako den ukončení nájemního poměru. 

 
b) Písemnou výpovědí doručenou druhému účastníkovi. Obě smluvní strany jsou 

oprávněny tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní 
dobou, a to i bez udání důvodů. 
 

c) Písemnou výpovědí pronajímatele s jednoměsíční výpovědní dobou v případě porušení 
smluvních či zákonných povinností nájemcem.  

 
2. Výpovědní doba a počíná běžet vždy prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 

prokazatelném doručení výpovědi druhému účastníkovi.  
 

 
 

IX. Ustanovení společná a závěrečná 
 

1. Záměr Statutárního města Liberec pronajmout Předmět nájmu byl zveřejněn na úřední desce 
ve dnech 3. 3. 2016 – 19. 3. 2016 a následně byl pronájem Předmětu nájmu schválen radou 
statutárního města Liberec na zasedání dne ……...2016 usnesením č. …/2016. 

 
2. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
 
3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze oboustranně podepsaným 

písemným dodatkem, jinak jsou neplatné. 
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4. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu odepisování ve svém účetnictví, bude-
li o to pronajímatelem požádán. 

 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

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

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

 
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že toto úplné znění nájemní smlouvy odráží stav k datu 

podpisu této smlouvy. Na důkaz svého tvrzení připojují své podpisy. 
 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
9. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, 
za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

 
10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
11. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

 
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
 
V Liberci dne   ……………………….                    V Liberci dne ………………………. 
 
 
……………………………………….  …………………………………………… 

   Tibor Batthyány             Vítězslav Ryvol 
primátor statutárního města Liberec              předseda zapsaného spolku 

 

 

 

       …………………………………………… 
               Michal Venc  

              člen zapsaného spolku 
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Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
Uzavřená v souladu s ustanovením §2302 a násl. Občanského zákoníku mezi: 
 
Pronajímatel:                                           
TJ Sokol Doubí z.s. 
Mařanova 811 
463 12 Liberec 25 
zastoupená panem Vítězslav Ryvolem, předsedou spolku 
a panem Michalem Vencem, členem VV 
IČ: 46744592 
 
a  
 
Nájemce: 
U Velké Prahy s.r.o. 
Květnového vítězství 123/2a 
149 00 Praha 4 – Chodov 
zastoupen panem Pavlem Horákem, jednatelem společnosti  
IČ: 02058979  
 

I. Předmět a účel nájmu 
1. Pronajímatel je nájemcem mimo jiné pozemku p.č. 188/22 , jehož součástí je  

stavba občanského vybavení č.p. 811-restaurace(dále jen nemovitost). Vlastníkem 
nemovitosti je Statutární město Liberec se sídlem Liberec I-Staré Město, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1 , IČ 002 62 978l. Pronajímatel prohlašuje , že je na základě nájemní 
smlouvy se Statutárním městem Liberec oprávněn nemovitost dále pronajmout. 
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Libe-
recký kraj, Katastrální pracoviště Liberec pro katastrální území Vesec u Liberce, 
obec Liberec. 

2. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat prostor sloužící podnikání, a 
to v objektu čp.811 uvedeném shora, k dočasnému užívání (nájmu) nájemci za 
účelem provozování jeho podnikatelské činnosti v tomto prostoru a nájemce se 
zavazuje platit za to pronajímateli níže sjednané nájemné. 

3. Účelem nájmu je provozování hostinské činnosti dle platného živnostenského 
oprávnění nájemce. Nájemce nemá právo v pronajatém prostoru provozovat ji-
nou činnost, nebo změnit způsob či podmínky jejího výkonu. Platný výpis z  živ-
nostenského rejstříku, nebo výpis obchodního rejstříku  tvoří přílohu č.1 k této 
smlouvě.  

4. Plánek s detailním vymezením předmětu pronájmu tvoří přílohu č.2 k této 
smlouvě.  

 
II. Doba trvání nájmu 

1. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci na dobu neurčitou, počínaje 
dnem …….  2016.  

2. Při předání předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol, kde budou vyjme-
novány veškeré věci a zařízení a uvedeny případné vady předmětu nájmu a ve 
kterém bude zachycen stav pronajímaných prostor v okamžiku předání. 

 
III. Nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby 

1. Výše nájemného byla sjednána ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíce korun čes-
kých) měsíčně. Nájemné je nájemce povinen platit předem na každý měsíc nejpoz-
ději do 15. (patnáctého) dne platebního období na účet pronajímatele  
č.: 4877831001/5500   
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2. Společně s nájemným je nájemce povinen platit zálohy za služby, které je povinen 
zajišťovat pronajímatel – těmito službami jsou:   
a) dodávka elektřiny 10 000Kč /měsíc, záloha může být upravena dle skutečné 
spotřeby 
b) dodávka pitné vody, odvod a odvádění odpadních vod a srážek 2 500Kč /měsíc,  
záloha může být upravena dle skutečné spotřeby  

3. Nájemce si zajišťuje: odvoz komunálního odpadu, potravinových zbytků, pravi-
delné čištění tukového lapolu, použitého oleje, atd.  

 
IV. Jistota 

1. Smluvní strany se dohodly, že nájemce zaplatí pronajímateli při podpisu této ná-
jemní smlouvy částku 60.000,- Kč, tedy trojnásobek měsíční platby nájemného, 
která představuje tzv. „jistotu“.  

2. Jistota bude po dobu trvání nájemního vztahu deponována na účtu pronajímatele. 
Pronajímatel je oprávněn použít jistotu na úhradu splatných pohledávek nájemce 
a způsobených škod po předchozí písemné výzvě k uhrazení na adresu nemovi-
tosti (předmět nájmu).  

3. Při skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit jistotu nájemci po odečtení pří-
padných budoucích nákladů pronajímatele na uvedení prostor a věcí do stavu, ve 
kterém byly nájemci předány. Dále na úhradu dluhů z nájemného a služeb, pří-
padných škod apod. jím v souvislosti s nájmem způsobených, je oprávněn si při-
tom započíst, co mu nájemce případně z nájmu dluží, a to nejpozději ve lhůtě 30 
dní od skončení nájmu.  

4. Jistota se úročí roční sazbou 0,2%. 
 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Smluvní strany se dohodly na tomto bližším vymezení jejich smluvních práv a 

povinnosti: 
Pronajímatel je povinen: 
- Přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému 

nebo obvyklému účelu 
- Udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k účelu, pro který 

byl pronajat 
- Zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu 
- Provádět údržbu předmětu a její nezbytné opravy nad 10 000Kč 
- Sjednat živelní pojištění  
- Pronajímatel nemá právo během nájmu o své vůli pronajatou věc měnit 

 
Nájemce je povinen: 
- Užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, 

platit nájemné, zálohy na služby a vyúčtování ve stanovených termínech 
- Provádět běžnou údržbu předmětu nájmu do výše 10.000,- Kč  
- Oznámit pronajímateli, že věc má vadu, kterou je povinen odstranit pronají-

matel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit 
mohl 

- Ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze 
odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu prove-
dení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci 

- Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v ne-
zbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní. Předchozí 
oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí 
z prodlení. Vzniknou-li nájemci takovou činností pronajímatele obtíže, které 
nejsou jen nepodstatné, má právo na slevu z nájemného 
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- Předložit pronajímateli kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu a na 
majetek v nemovitosti, za škodu při provozování vlastní činnosti a za škodu 
na věcech vnesených a odložených 

- Dodržovat veškeré požární, bezpečnostní, ekologické, hygienické a další před-
pisy týkající se provozování předmětu nájmu a hradit případné sankce udělené 
příslušnými státními a správními orgány 

- Hradit veškeré poplatky související s provozováním předmětu nájmu 
- Nájemce se zavazuje, poskytnout na své náklady 20 večeří po domácích mis-

trovských zápasech pro tým dospělých za předpokladu, že přesné termíny bu-
dou předem nahlášeny 

- Nájemce se zavazuje vedle svých obvyklých aktivit zajistit přednostně akce pro-
najímatele v předem dohodnutém rozsahu, zajištění provozu restaurace 
zejména při konání všech dopoledních zápasů v předem oznámeném termínu    

- Nájemce se zavazuje, že od začátku konání veškerých zápasů, po celý jejich 
průběh, až do jejich ukončení, nebude nalévat žádné nápoje, zejména pivo, do 
skleněných obalů, s výjimkou jejich konzumace uvnitř restaurace. Za pří-
padné škody při nedodržení tohoto ujednání nese nájemce plnou odpovědnost.      
 

   Smluvní strany sjednaly pro zajištění komunikace ve všech záležitostech Smlouvy  
   následující kontaktní osoby: 
- Kontaktní osoba pronajímatele: p. Vítězslav Ryvol, tel.: 602 180 783,       
- e-mail: ryvol@ebroeer.cz 
- Kontaktní osoba nájemce: p. Pavel Horák, tel.: 777 164 004,  

e-mail: pavelhorakliberec@seznam.cz  
2. Nájemce odpovídá za všechny škody, které způsobí na předmětu nájmu včetně 

škod, které způsobí jiné osoby. Takové škody je nájemce povinen na svůj náklad 
napravit formou uvedení do původního stavu, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak. 

3. Rozhodnutí o neupotřebitelnosti nebo přebytečnosti a vyřazení pronajaté věci 
z provozu přísluší výhradně pronajímateli. 

4. Nájemce je oprávněn: 
- Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou je povinen 

odstranit pronajímatel a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže ná-
jemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu 
z nájemného, nebo může sám provést opravu a požadovat po pronajímateli ná-
hradu včetně vynaložených nákladů. V případě, že vada bude zásadním způ-
sobem stěžovat užívání nebo ho znemožní zcela, má nájemce právo na promi-
nutí nájemného, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce má 
právo započíst si to, co může podle předchozího ustanovení žádat od pronají-
matele, až do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do 
výše nájemného. Neuplatní-li nájemce právo podle předchozího ujednání do 
šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil, nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, 
namítne-li pronajímatel jeho opožděné uplatnění 

- Trvá-li oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou, nebo ztě-
žuje-li oprava užívání věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu 
z nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu 

- V případě, že nájemce ohrozí v jeho nájemním právu třetí osoba nebo způsobí-
li třetí osoba nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany do-
máhat nájemce sám 

- Nájemce má právo provést změnu předmětu nájmu jen s přechozím písemným 
souhlasem pronajímatele, a to na svůj náklad. Pokud však dojde změnou věci 
k jejímu zhodnocení, je povinen se pronajímatel s nájemcem vyrovnat při 
skončení nájmu podle míry zhodnocení. Provede-li však nájemce změnu věci 
bez předchozího souhlasu pronajímatele, je povinen předmět nájmu uvést do 
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původního stavu, jakmile ho o to pronajímatel požádá, nejpozději však při 
skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původ-
ního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. 
 

VI. Podnájem 
1. Nájemce není oprávněn zřídit třetí osobě k předmětu nájmu podnájemní právo. 

Pokud tuto povinnost poruší, bude to považováno za hrubé porušení této smlouvy 
s možností okamžité výpovědi ze strany pronajímatele. 

 
VII. Skončení nájmu 

1. Nájem skončí výpovědí jedné ze smluvních stran, zánikem předmětu nájmu bě-
hem doby nájmu, zánikem nájemce nebo pronajímatele nebo skončením nájemní 
smlouvy mezi pronajímatelem a Statutárním městem Liberec. 

2. Zanikne-li předmět nájmu během doby nájmu zčásti, má nájemce právo buď na 
přiměřenou slevu z nájemného, anebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

3. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní 
lhůta je šestiměsíční; má-li však strana k výpovědi vážný důvod, je výpovědní doba 
tříměsíční; výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následují-
cího poté, co výpověď došla druhé straně. 

4. Za vážný důvod k výpovědi ze strany pronajímatele se považuje kromě zákonem 
stanovených důvodů dále i neuhrazení nájemného a služeb ani v náhradní po-
skytnuté lhůtě, neprovozování činnosti dohodnutým způsobem, opakované po-
škozování předmětu nájmu, nebo opakované porušování dohodnutých podmínek 
této smlouvy. 

5. Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla vý-
pověď doručena, vznést proti výpovědi námitky v písemné formě. Nevznese-li je 
včas, právo žádat přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem zanikne. Vznese-li 
vypovídaná strana námitky včas, ale vypovídající strana do jednoho měsíce ode 
dne, kdy ji námitky byly doručeny, nevezme svoji výpověď zpět, má vypovídaná 
strana právo žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi, a to ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi. 

6. Nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu pronajímateli v den, kdy nájem 
skončí. Předmět nájmu je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic 
nebrání v přístupu do předmětu nájmu a v jeho užívání. 

7. Při odevzdání věci je nájemce oprávněn oddělit si a vzít si vše, co do věci vložil 
nebo na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata 
věci, nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její užívání. Zařízení nájemce, které bylo 
v pronajatém prostoru při zahájení činnosti (seznam v příloze č. 4), bude po třech 
letech trvání nájmu bezúplatně převedeno na pronajímatele a v den skončení ná-
jmu zůstává v provozovně. Skončí-li nájemní vztah dříve, než za 3 roky z důvodu 
zavinění nájemce, má pronajímatel právo si ponechat veškeré zařízení, které bylo 
v pronajatém prostoru při zahájení činnosti (seznam v příloze č 4).  

8. Nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě 
na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pro-
najímatel, a to formou písemného předávacího protokolu. 

9. Nájemce je povinen odstranit v předmětu nájmu změny, které provedl bez sou-
hlasu pronajímatele a uvést předmět nájmu do původního stavu. 

10. Nájemce je povinen odstranit v předmětu nájmu změny, které provedl bez sou-
hlasu pronajímatele, ledaže pronajímatel nájemci sdělí, že odstranění změn ne-
žádá; nájemce přesto nemůže žádat vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota před-
mětu nájmu zvýšila. Pronajímatel může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty 
předmětu nájmu, které bylo způsobeno změnami provedenými nájemcem bez sou-
hlasu pronajímatele. 
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11. Pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li 
nájemce předmět nájmu pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy ná-
jemce pronajímateli prostory skutečně odevzdá. 

12. Zůstane-li v předmětu nájmu věc, o které lze mít za to, že patří nájemci, postará 
se pronajímatel o věc ve prospěch nájemce a na jeho náklady. Nepřevezme-li ná-
jemce tuto věc bez zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po před-
chozím upozornění nájemce na jeho náklady vhodným způsobem prodat poté, co 
poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To neplatí, jedná-li se o věc, 
kterou nájemce zjevně opustil. 

13. Vyklidí-li nájemce prostor sloužící podnikání v souladu s výpovědí, považuje se 
výpověď za platnou a přijatou nájemcem bez námitek. 

 
 
 
VIII.   Firemní štít 

Pronajímatel uděluje nájemci souhlas, aby opatřil nemovitost v přiměřeném roz-
sahu štítem, návěstím či podobným znamením. Při skončení nájmu je nájemce 
povinen veškerá znamení odstranit a uvést dotčenou část nemovité věci do pů-
vodního stavu. Pro případ porušení této nájemcovy povinnosti sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení 
s odstraněním štítu. 

 
IX.     Závěrečná ustanovení 
     V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy. Dáno ve    
     dvou vyhotoveních s tím, že obě paré, mají platnost a závaznost originálu. 
 
V  Liberci, dne 
 
 
 
 
Za pronajímatele:                                                      Za nájemce: 
 
 
 
příloha : 

1. výpis z obchodního rejstříku 
2. plánek pronajatého prostoru 
3. předávací protokol (stavy měřidel a soupis zařízení provozovny ve vlastnictví 

pronajímatele (inventurní seznam) 
4. seznam zařízení ve vlastnictví nájemce 
5. fotodokumentace pronajímaných prostor v okamžiku předání   
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Příloha č. 1 – návrh darovací smlouvy 

 

DAROVACÍ  SMLOUVA   
 

 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 
těmito smluvními stranami: 

 

 

statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

IČ: 00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 

 

Sbor dobrovolných hasičů ………………………. 

se sídlem …………….. 

IČ:  ………………………. 

zastoupený ………………… 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u …….. pod č. ……..  

dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 

 

takto: 

 

 

Článek  I 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 20. 000,- Kč, 
slovy dvacettisíckorunčeských (dále jen „dar“). 

(2) Obdarovaný prohlašuje, že dar do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. 

(3) Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného vedený u …… č. 
…………………….. do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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Článek II 

 
(1)  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stra-

nami. 
 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 

  
(3) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných do-

datků po odsouhlasení smluvními stranami. 
 

(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) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že by-

la uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této smlouvy 
své vlastnoruční podpisy. 

 
(6)  O poskytnutí peněžitého daru rozhodla Rada města Liberec usnesením č …….. ze dne 

……….. 

 
(7)  Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat obec-

ně závazné daňové právní předpisy.   
 

 

 

 

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

 

 

 

 

….………………………………   ……………………………………   

obdarovaný                            za dárce 

  

                                                                                  Tibor Batthyány                                                                                     

                                                                                   primátor statutárního města Liberec 
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