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Uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společností BDO Advisory, s. r. o. na 
základě udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec za účelem dalších jednání mezi SML a DPMLJ, a. s. 

Stručný obsah: Zastupitelstvo města schválilo ve svém usnesení č. 86/2016 ze dne 28. 4. 2016 
úmysl uzavření smlouvy s DPMLJ (viz příloha č. 1) dle nové právní úpravy dané Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2010 Sb. ze dne 23. října 2007, o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících. Před uzavřením smlouvy samotné je nutné vypracovat finanční 
model budoucí úhrady prokazatelné ztráty. Návrh modelu zpracuje DPMLJ, ze strany SML je 
nezbytná adekvátní odborná oponentura. V souvislosti s výše zmíněným je rada města žádána 
o souhlas s udělením výjimky ze směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec a s uzavřením smlouvy s poradenskou společností BDO Advisory, 
s. r. o. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 673/2016 

Majetkoprávní operace – prodej podílu stavebního pozemku k bytové jednotce 

Stručný obsah: Vlastníci bytové jednotky č. 735/1, v budově Vrbova 735, Liberec I – Staré 
Město, která je součástí pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec, si chtějí vypořádat spoluvlastnický 
podíl na stavebním pozemku, náležející k jejich bytové jednotce. Tento podíl bezprostředně 
souvisí s bytovou jednotkou, samostatně je neprodejný, nelze jej prodat nikomu jinému než 
vlastníku jednotky. Koupí tohoto podílu dojde k narovnání stavu na katastru nemovitostí. Jedná 
se o budovu starší 5 let, pozemek je osvobozený od platby DPH. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec o velikosti 3109/10000 
vlastníku bytové jednotky č. 735/1 v budově Vrbova 735, Liberec I – Staré Město, kupujícím: J. V. 
a Š. V. za kupní cenu 33 000 Kč; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 674/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2575/18, o výměře cca 8 m2, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
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8 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

2. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 82, o výměře cca 23 m2, k. ú. Starý 
Harcov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 81, k. ú. Starý 
Harcov, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 47 600 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

3. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1000, o výměře cca 30 m2, k. ú. Doubí 
u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1010/2, 
k. ú. Doubí u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 13 000 Kč, 

4. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 150/1, o výměře 651 m2, k. ú. Pilínkov, 
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za předpokládanou cenu 691 060 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

5. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 779, o výměře 469 m2, k. ú. Vesec u Liberce, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 147 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 675/2016 

Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

Stručný obsah: Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkup 
části pozemku p. č. 107/2, k. ú. Dolní Hanychov, pod plánovanou novou kioskovou trafostanicí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s budoucím prodejem  části pozemku p. č. 107/2, k. ú. Dolní Hanychov pro stavbu kioskové 
trafostanice budoucímu kupujícímu ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, DIČ CZ248729035, se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy a úhradou nákladů spojených s realizací 
prodeje 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

Majetkoprávní operace – záměr směny nebo výkupu pozemků 

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

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 676/2016 

Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků 

Stručný obsah: Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSSLK) žádá o majetkoprávní 
narovnání poměrů v místě nové okružní křižovatky v ul. České mládeže, a to na základě jednání, 
které proběhlo dne 20. 10. 2009 na Krajském úřadu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem směny pozemků p. č. 1610/40 o vým. 84 m2, 1610/41 o vým. 27 m2, 1610/43 o vým. 
10 m2, vše v k. ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví Liberecký kraj, IČ: 70891508, 
DIČ: CZ70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, ve správě Krajské správy silnic 
Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 
460 06 Liberec 6  
za  
pozemky p. č. 1610/2 o vým. 187 m2, p. č. 468/18 o vým. 182 m2, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, 
ve vlastnictví statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré 
Město, PSČ 460 59, za cenu dle znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 677/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

Rada města po projednání 

1.  
a) schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce reg. č. 2501/06/0230 ze dne 3. 1. 2007 uzavřené 

mezi statutárním městem Liberec a spolkem CENTRUM VOLNÉHO ČASU – ARABELA, 
IČ: 26627957, se sídlem Holubova 647, 463 12 Liberec 25 dohodou ke dni 31. 8. 2016, 

b) schvaluje pronájem pozemku p. č. 1190/1, k. ú. Růžodol I, o výměře 740 m2 za účelem 
provozování a udržování tenisového hřiště na vlastní náklady bez účasti pronajímatele 
s podmínkou umožnění bezplatného přístupu veřejnosti každé pondělí po celý den a spolku 
CENTRUM VOLNÉHO ČASU – ARABELA, IČ: 26627957, se sídlem Holubova 647, 
463 12 Liberec 25 dle vzájemné dohody, na dobu neurčitou za roční nájemné 7 400 Kč pro 
TSK RŮŽODOL, o. s., IČ: 01539019, se sídlem Karlovská 31, 460 10 Liberec XXII – Horní 
Suchá od 1. 9. 2016, 

2. schvaluje pronájem pozemku p. č. 233/5 a části pozemků p. č. 231/1, 233/1, 233/4, 
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o celkové výměře 88 m2, vše v k. ú. Ruprechtice, za účelem zabezpečení nemovitostí – 
garáží na pozemcích p. č. 233/2 a 233/3, a vybudování plotu, na dobu neurčitou za roční 
nájemné 880 Kč pro R. P., 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 678/2016 

Majetkoprávní operace – pacht pozemku 

Stručný obsah: Manželé Teichmannovi si zažádali o pacht, nájem a výpůjčku části pozemku 
p. č. 5383, k. ú. Liberec za účelem zahrádky, pozemku pod stavbou a obstarání údržby, o který 
se léta starají. Roční pachtovné by činilo 390 Kč, nájemné by činilo 175 Kč, což je celkem 565 Kč 
ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pacht části pozemku p. č. 5383 o výměře 39 m2 (zahrádka) za roční pachtovné ve výši 390 Kč, 
pronájem části pozemku p. č. 5383 o výměře 5 m² (pozemek pod stavbou) za nájemné ve výši 
175 Kč ročně a výpůjčku části pozemku p. č. 5383 o výměře 456 m² (sekání trávy a údržba 
pozemku), vše v k.ú. Liberec, na dobu neurčitou pro N. T. a J. T.  

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 679/2016 

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 733 Kč ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

propachtování pozemku p. č. 978 o výměře 1,25 ha a části pozemku p. č. 983/21 o výměře 0,215 
ha za účelem zemědělského pachtu – sekání trávy, vše v k. ú. Růžodol I, obec Liberec na dobu 
neurčitou za roční pachtovné 733 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 
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T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 680/2016 

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 VN a NN), vstup a vjezd pro 
provoz a údržbu na pozemku p. č. 4143/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 8 000 Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynovodní přípojky (stavba Liberec, Na Zápraží, Orlí, Měsíčná – odstranění výustí), 
včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1646, 
5839, k. ú. Liberec, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Přítkovská 1689, 
41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
21 400 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude 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 podzemního vedení NN a 3 elektroměrových pilířů, pilíře PPS a umístění 
jízdenkového automatu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 4055, 5869, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 486/3, 484/2, 485/2, k. ú. 
Horní Hanychov, ve prospěch Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 
Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171, IČ: 47311975, za podmínky složení zálohy ve výši 
1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění podzemní štoly, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 2584/1, 6013, 2583/2, 6015/1, 6015/3, k. ú. Liberec, ve prospěch Povodí 
Labe, státního podniku, Hradec Králové – Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 
50003, IČ: 70890005, za podmínky složení zálohy ve výši 10 350 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení elektropřípojky a datového kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
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provozování a udržování na pozemku p. č. 6013, k. ú. Liberec, ve prospěch Povodí Labe, 
státního podniku, Hradec Králové – Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003, 
IČ: 70890005, za podmínky složení zálohy ve výši 61 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. 
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění schodiště do vodní nádrže, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 6015/1, k. ú. Liberec, ve prospěch Povodí Labe, státního 
podniku, Hradec Králové – Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003, 
IČ: 70890005, za podmínky složení zálohy ve výši 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení VTL plynovodu), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 2217/14, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy 6 750 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského 
zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek; 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (uložení podzemního vedení VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 1404/3, 1404/2, 1403, 5828/1, 5828/2, 1399, k. ú. Liberec, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 
1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a plynovodní přípojky a přípojky dešťové a splaškové kanalizace, včetně 
příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 575/1, 167/2, 
177, k. ú. Františkov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 168/2 k. ú. Františkov 
u Liberce, kterým je v současné době LB Invest, s. r. o., Humpolecká 1886/26, Krč, 14000 
Praha, IČ: 28718445. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 40 000 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 kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 86/1, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 631, k. ú. 
Růžodol I, kterým jsou v současné době H. R. a H. K. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
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Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

11. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 50, 762/1, k. ú. Horní Hanychov, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 45/3, k. ú. Horní Hanychov, kterým jsou v současné době 
F. J. a K. K. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 11 575 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; 

12. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení STL plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 760/1, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 509/1 k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době D. M. 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 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 6026, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 21 000 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; 

14. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 631/2, 660, 807/1, 809/2, 810, 814/1, k. ú. Staré Pavlovice, ve 
prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres 
Teplice, IČ: 49099469. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek; 

15. schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 885/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce, na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 874/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce, kterým je v současné době U. M., za konečnou cenu 33 400 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

16. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení horkovodu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 1643/1, 1643/4, 3964/1, 4035/9, 4035/10, 4055, 4056, 5786/1, 5830, 5869, 
5874, 5936, 5937, 5940, k. ú. Liberec, ve prospěch Teplárny Liberec, a. s., Dr. Milady 
Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, 46001 Liberec, IČ: 62241672. za podmínky 
složení zálohy ve výši 687 385 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

17. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování a pozemku p. č. 5910/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 3328, 3329 k. ú. Liberec, kterým jsou v současné době T. S. V. a T. P. 
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Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 6 250 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; 

18. 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. 6107, 6106, 6074/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 34 700 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; 

19. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 568/1, 1401/1, k. ú. Růžodol I, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 577, 578, k. ú. Růžodol I, kterým jsou v současné době S. K. a O. K. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 34 480 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 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 123, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 122/1, k. ú. 
Karlinky, kterým je v současné době B. Š. 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; 

21. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 446, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 471 k. ú. Doubí u Liberce, kterým jsou v současné době H. T. 
a H. A. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 15 000 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

22. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, kanalizační přípojky a přípojky dešťové kanalizace, včetně příslušenství, 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1354/3, k. ú. Vesec u Liberce, 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1354/26, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné 
době DP REAL IMMO, s. r. o., Preslova 700/76, Stránice, 60200 Brno, IČ: 28261496. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 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; 

23. schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č. 744/21, 744/33, k. ú. Doubí 
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u Liberce na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 742/16, 744/29, k. ú. Doubí 
u Liberce, kterým je v současné době ACL Technology, s. r. o., Heyrovského 612, Liberec 
XXIII – Doubí, 46312 Liberec, IČ: 22772774, za konečnou cenu 38 000 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. 681/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 469/2016 bod 6. ze dne 7. 6. 2016, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení přípojky telekomunikačního vedení – metalického kabelu, včetně příslušenství, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 5953, k. ú. Liberec, ve prospěch 
vlastníků pozemku p. č. 5076, k. ú. Liberec, kterými jsou v současné době: M. P. a M. I. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 6 500 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 444/2014/6 ze dne 20. 5. 2014, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
984, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 990/2, 985/3, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době 
K. A. 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; 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 149/2016 bod 8. ze dne 8. 3. 2016, 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (STL plynovodní přípojka-přeložka plynu), vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 485, 5978/13, 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 stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba 
plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek; 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 2/2013/V/11 ze dne 8. 1. 2013 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 329, k. ú. Staré Pavlovice, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 328/3, k. ú. Staré Pavlovice, kterým je v současné době 
H. A. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 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; 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 605/2016/23 ze dne 19. 7. 2016 
b) schvaluje 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 u Liberce, kterým 
je v současné době D. P. a D. M., za podmínky složení zálohy ve výši 18 000 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na 
dobu neurčitou; 

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. 682/2016 

Výpůjčka nemovitého majetku od Libereckého kraje – DDM Větrník 

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší výpůjčku nemovitého majetku od Libereckého kraje 
(LK) v souvislosti s převodem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník (DDM 
Větrník). Statutární město Liberec (SML) zřídí nový právní subjekt Dům dětí a mládeže 
Větrník, Liberec (DDM Liberec), který převezme na základě uzavřené smlouvy o vzájemném 
převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků č. OLP/739/2016 
č. SMLD0222/2016 ze dne 13. 7. 2016, činnost současného DDM Větrník. Nemovitý majetek, 
který v současné době DDM Větrník užívá, bude ve výpůjčce od LK od 1. 9. 2016 do doby zápisu 
těchto nemovitostí na SML v katastru. Dále bude uzavřena od 31. 8. 2016 do doby zápisu 
nemovitosti na katastr smlouva o výpůjčce na V-Klub v ul. 5. května od DDM Větrník, který po 
zrušení této organizace převezme do vlastnictví LK, který následně tuto nemovitost převede do 
vlastnictví SML. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Libereckým krajem jako půjčitelem a statutárním městem 
Liberec jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p. č. 2924/4 o výměře 
1 793 m2, k. ú. Liberec, v obci Liberec, dále pozemků st. p. č. 261 o výměře 818 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 182, obč. vyb., p. č. 790/2 o výměře 884 m2 a p. č. 795 o výměře 178 
m2, vše v k. ú. Oldřichov v Hájích, v obci Oldřichov v Hájích a dále pozemků p. č. 1810 
o výměře 70 m2, jehož součástí je stavba Desná III, č. e. 402, rod. rekreace, p. č. 1811 
o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba Desná III, č. e. 403, rod. rekreace a p. č. 1812 
o výměře 5 089 m2, vše v k. ú. Desná III, v obci Desná za účelem provozování všech činností 
stanovených zřizovací listinou „Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 
organizace“, IČ 71294511, na dobu od 1. 9. 2016 do dne zápisu vkladu vlastnického práva 
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k těmto nemovitostem do katastru nemovitostí na vypůjčitele: statutární město Liberec, se 
sídlem: nám. Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec l, IČO 00262978, dle přílohy č. 1, 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Domem dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, 
příspěvková organizace jako půjčitelem a statutárním městem Liberec jako vypůjčitelem, 
jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p. č. 680 o výměře 247 m2, jehož součástí je stavba 
v části obce Liberec I – Staré Město, č. p. 36, obč. vyb., v k. ú. Liberec, za účelem 
provozování všech činností stanovených zřizovací listinou „Dům dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, příspěvková organizace“,  IČ 71294511, na dobu určitou od 31. 8. 2016 do doby 
faktického zápisu vkladu vlastnického práva na vypůjčitele: statutární město Liberec, se 
sídlem: nám. Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec l, IČO 00262978 od půjčitele: Dům dětí 
a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace, se sídlem Riegrova 16, 
46001 Liberec I, IČ 66111498, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 683/2016 

Nevyužití předkupního práva – garáž na pozemku p. č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice 

Stručný obsah: Vlastník garáže postavené na pozemku p. č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice nemá 
odkoupený pozemek pod touto garáží a chce ji prodat. Podle nového občanského zákoníku má 
vlastník pozemku předkupní právo k této garáži, z tohoto důvodu musí nabídnout garáž 
k odkoupení anebo požádat o nevyužití předkupního práva. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s nevyužitím předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitosti: garáž, stojící 
na pozemku p. č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice, od vlastníka nemovitosti, kterým je E. S. za kupní 
cenu 39 000 Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 684/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Sokolovská vzduchotechnika 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 15. 7. 2016. Následně proběhlo 
posouzení a hodnocení nabídky. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením č. 531/2016, 
předkládán výsledek výběrového řízení “ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec – vestavba 
zařízení vzduchotechniky kuchyně a bazénu" ke schválení. 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení „ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec – vestavba zařízení 
vzduchotechniky kuchyně a bazénu“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč 
PULSKLIMA, spol. s r. o., Andělská cesta 609/11, Liberec – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, 
IČ: 63144409 s nabídkovou cenou 1 021 727,44 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: 09/2016 

USNESENÍ Č. 685/2016 

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. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zadávacího řízení „Projektová dokumentace – Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 
761/3, 460 14, Liberec – Ruprechtice – kompletní rekonstrukce vnitřních prostor“ a výběr 
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč STUDIO DD+, s. r. o., Žižkova 45, 262 03 Nový 
Knín, IČ: 27640167 s nabídkovou cenou 542 000,00 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 

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

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 686/2016 

Vypsání zadávacího řízení na instalaci odvětrání technologie ZŠ Dobiášova 

Stručný obsah: Technologie bazénu se nachází ve druhém suterénu budovy školy – v přístavbě 
z roku 2004. Jelikož nebylo při výstavbě uvažováno s odvětráním, je nyní technologie bazénu 
nefunkční. Před výměnou technologie je třeba instalovat odvětrání místnosti. Současně 
vyměníme nefunkční komponenty stávající vzduchotechniky bazénové haly. 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele technologií pro akci 
„Úprava vzduchotechniky a instalace odvětrání technologie bazénu ZŠ Dobiášova“, 

2. návrh zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo v rámci akce „Úprava vzduchotechniky 
a instalace odvětrání technologie bazénu ZŠ Dobiášova“, dle příloh 1 a 2, 

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

KALIX, s. r. o., U rybníka 2224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 28700881,  

Bohumír Zelenka, Kapitulní 107/5, 252 62 Únětice, IČ: 13769677, 

KLIMA-KOMPLEX, s. r. o., Ruprechtická 387/49, Liberec 46001, IČ:40232859,  

„J.Jelínek, s. r. o.“, Maková 2817/32, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 61327158, 

JIŘÍ RESL – S K mont., s. r. o., Zájezd 25, 522 03 Česká Skalice IČ: 25937812, 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami včetně náhradníků 

Jaroslav Schejbal vedoucí odb. MS 
Jiří Ronec odd. MSSO  
Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 

a náhradníky členů komise: 

Štěpánka Veselská odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Dušan Kopecký odd. MSSO 

2. hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posuzování nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů 

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

a náhradníky členů komise: 

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

a  u k l á d á  

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

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

T: ihned  

USNESENÍ Č. 687/2016 

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec  
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Stručný obsah: V MŠ Jizerka, Husova 184/72, 460 01 Liberec 5, došlo k destrukci a propadu 
anglických dvorků u obvodového pláště objektu. Jelikož zde vzniká velké nebezpečí úrazu dětí, 
personálu a všech návštěvníků mateřské školy, nemáme dostatek času vypsat výběrové řízení 
a z tohoto důvodu žádáme radu 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, 

2. uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu anglických dvorků v MŠ Jizerka 
s firmou Jiří Kerhart META-therm, Liberecká 16, 466 01 Jablonec nad Nisou, doručovací 
adresa Dvorská 169/2, 460 01 Liberec 1, IČ: 12045080, za nabídkovou cenu ve výši 
214 493,82 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření smlouvy o dílo 
s firmou Jiří Kerhart META-therm, IČ: 12045080 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 688/2016 

Schválení výsledku zadávacího řízení na ZŠ Kaplického 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 13. 7. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek, hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 201/2016, předkládán výsledek zadávacího řízení "Projektová příprava na akci Rekonstrukce 
a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zadávacího řízení „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ 
v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal 
uchazeč Energy Benefit Centre, a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, s nabídkovou 
cenou 750 000,00 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 

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

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 689/2016 

Schválení výsledku zadávacího řízení na ZŠ 5. května 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 13. 7. 2016. Následně proběhlo 
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posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 199/2016, předkládán výsledek zadávacího řízení “Projektová příprava na akci Stavební 
úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání 
a sociální inkluze" ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zadávacího řízení „Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic 
objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“ a výběr 
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Energy Benefit Centre, a. s., Křenova 438/3, 162 00 
Praha 6, IČ: 29029210, s nabídkovou cenou 1 570 000,00 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 

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

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 690/2016 

Vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení 

Stručný obsah: V rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci 
pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“, jehož vypsání schválila RM usnesením č. 530, se dne 
16. 8. 2016 sešla hodnotící komise. Komise provedla posouzení obdržených nabídek. Nabídka 
uchazeče Ještědská stavební společnost, spol. s r. o., IČ: 18382550 nesplňuje požadavky 
zadavatele, komise navrhuje vyloučit uchazeče. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení hodnotící komise 

s c h v a l u j e  

vyloučení uchazeče Ještědská stavební společnost, spol. s r. o., IČ: 18382550, se sídlem: Selská 
517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice z účasti v zadávacím řízení realizované formou 
zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ (dle přílohy č. 2) 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, v souladu s přijatým usnesením, 
zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 691/2016 

Změna usnesení – převod pozemků U Jezu 
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Stručný obsah: Zastupitelstvo města dne 23. 6. 2016 schválilo převod pozemků u Libereckého 
kraje (LK) – U Jezu z důvodu vytvoření parku, a to za cenu 2 581 000 Kč a za podmínky, že se 
kupující zavazuje, že zajistí celodenní přístupnost pozemků pro veřejnost a realizaci revitalizace 
parku na základě vzájemně odsouhlaseného projektu. LK s cenou ani s touto podmínkou 
nesouhlasil a nechal si vypracovat vlastní znalecký posudek s cenou ve výši 2 162 000 Kč. Na 
základě jednání mezi vedením města a LK bylo dohodnuto, že cena pozemků bude ve výši 
2 362 000 Kč a podmínka ohledně revitalizace parku bude z usnesení vyjmuta. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemku p. č. 4031 o vým. 1 082 m2, pozemku p. č. 4035/21 (odděleného z poz. p. č. 
4035/1) o vým. 749 m2 a pozemku p. č. 5830/2 (odděleného z pozemku p. č. 5830) o vým. 700 m2 
vše odděleno dle GP 5261-49/2016 ze dne 24. 3. 2016, vše v k. ú. Liberec, do vlastnictví: 
Liberecký kraj, IČ: 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn za cenu ve výši 2 362 000 Kč 
a dále souhlasí se zřízením předkupního práva, které se bude vztahovat k předmětu převodu, ve 
prospěch prodávajícího, jako předkupníka, jako předkupního práva věcného dle ust. § 2140 a násl. 
občanského zákoníku, v platném znění 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 692/2016 

Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ 

Stručný obsah: Dokument Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ usiluje o postupné zvyšování 
kvality vzdělávání ve školách zřizovaných statutárním městem Liberec, zlepšení jejich vnitřního 
klimatu, komunikace směrem k veřejnosti i dovnitř školy, rozvoj jazykového vzdělávání 
i prevence rizikových jevů aj. Materiál, který plynule navazuje na tzv. Přehled základních škol 
v Liberci a kritéria jejich srovnání, projednaný radou města 22/3/2016 (usnesení č. 211/2016), je 
souborem cílů i jejich měřitelných výstupů v osmi základních oblastech, na nichž by školy měly 
pracovat počínaje 1/9/2016 a které jsou plánovány jako každoročně vyhodnotitelné. Materiál je 
v souladu se zákonem 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, v platném znění, který v §12, odst. 5 
umožňuje zřizovatelům ZŠ provádět jejich hodnocení na základě předem zveřejněných kritérií. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, seznámit ředitele základních 
škol zřizovaných SML s usnesením rady města 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 693/2016 

Souhlas se zapojením škol do projektu financovaného z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci (výzva 30_16_003) a s přijetím finančního 
příspěvku 

Stručný obsah: Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
realizuje projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2". O zapojení do projektu na 
pozici partnera má zájem 8 škol zřizovaných SML. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zapojením škol do projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci (výzva 30_16_003) a přijetím finančního příspěvku pro základní a mateřské školy 
zřizované SML 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, seznámit ředitele škol 
s usnesením rady města a zajistit podpis primátora k souhlasu zřizovatele pro zapojené školy 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 694/2016 

Souhlas s účastí Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p. o. 
v projektu "Orchestr mimořádných talentů – Deutschetreicher Philharmonie 
a ZUŠ Liberec" 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Základní umělecké školy, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace zřizovatele, o souhlas s účastí v projektu 
financovaném z operačního programu Česko-německý fond budoucnosti. Cílem projektu je 
podpora talentovaných žáků a rozvoj jejich jazykových schopností. Spoluúčast příspěvkové 
organizace bude financována z vlastních zdrojů organizace. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s účastí Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 
v projektu „Orchestr mimořádných talentů – Deutschetreicher Philharmonie a ZUŠ Liberec“  

a  u k l á d á  

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

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 695/2016 

Rezignace a jmenování člena školské rady ZUŠ Liberec za zřizovatele 

Stručný obsah: Členka školské rady Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvkové organizace, jmenovaná za zřizovatele, oznámila dne 9. srpna 2016 rezignaci na své 
členství. V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. předkládáme radě města ke schválení novou 
členku školské rady, paní Mgr. Helenu Rubášovou.  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci paní Bc. Pavlíny Stránské na členství ve školské radě Základní umělecké školy, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace, za zřizovatele 

j m e n u j e  

paní Mgr. Helenu Rubášovou členkou školské rady Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace, za zřizovatele 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat školskou radu 
prostřednictvím ředitele školy o usnesení RM a zajistit jmenovací dekret 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 696/2016 

Schválení nové zřizovací listiny Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvková organizace 

Stručný obsah: Ke schválení orgánům města se předkládá zřizovací listina Základní umělecké 
školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p. o. Důvodem je žádost ředitele školy, kdy škola bude od 
září 2016, kromě své běžné činnosti, zajišťovat vzdělávání seniorů. O tuto další činnost je 
zřizovací listina školy doplněna. Zároveň dochází k aktualizaci zřizovací listiny v oblasti sídla 
organizace, která je v souladu s registrem územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), 
a také s aktuálními legislativními změnami. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřizovací listinou Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p. o., s účinností od 
1. září 2016, dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 
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USNESENÍ Č. 697/2016 

Schválení nové zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, p. o. 

Stručný obsah: Ke schválení orgánům města se předkládá nové znění zřizovací listiny Základní 
školy, Liberec, Orlí 140/7, p. o. Důvodem je účinnost § 16 odst. 9 školského zákona, kterým se 
mění znění účelu a předmětu činnosti organizace. Zároveň dochází k aktualizaci zřizovací listiny 
v oblasti sídla příspěvkové organizace, která je v souladu s registrem územní identifikace adres 
a nemovitostí (RÚIAN). Předkládaná zřizovací listina je rovněž aktualizována v souvislosti 
s legislativními změnami. Účinnost nové zřizovací listiny je od 1. září 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřizovací listinou Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, p. o., uvedenou v příloze 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 698/2016 

Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, p. o. 

Stručný obsah: Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině je řešena změna sídla, resp. změna vchodu do 
Zoologické zahrady Liberec, p. o., v souvislosti s rekonstrukcí areálu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, p. o., s účinností od 1. září 2016, 
dle přílohy 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města návrh dodatku ke 
zřizovací listině dotčené příspěvkové organizace 

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 699/2016 

Souhlas zřizovatele s nabytím peněžité částky pro Zoologickou zahradu Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace, zřizovatele o souhlas s nabytím peněžité částky z pojistného plnění ve 
výši 50 084 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s nabytím peněžité částky ve výši 50 084 Kč pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou 
organizaci  

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 700/2016 

Pilotní projekt Kariérové poradenství – ZŠ Česká, ZŠ Kaplického 

Stručný obsah: Cílem projektu SML, vzdělávací a poradenské společnosti AABYSS, s. r. o. 
a vybraných výrobních společností Kariérové poradenství (dále KaPo), je zavést na 2. stupni ZŠ 
kvalitní a systémové kariérní poradenství žáků, které povede k adekvátnímu výběru dalšího 
vzdělávání a pozdější bezproblémový vstup na trh práce. Až dosud totiž podobné poradenství na 
ZŠ v rámci celé ČR funguje jen okrajově, což se projevuje ve špatném výběru střední školy, 
nezájmu o odborná učiliště, neznalosti trhu práce učiteli, rodiči i žáky a ve stereotypizaci 
některých odvětví a oborů. Roční pilotní fáze má na ZŠ Česká a ZŠ Kaplického prověřit 
životaschopnost projektu, nastavit jednotlivé aktivity i jejich podporu v oblasti vyučovacích 
pomůcek a metod i lidských zdrojů. Projekt má dva stupně – základní a nadstavbový, s nimiž je 
přímo spojeno i jeho financování: základní stupeň by navýšením rozpočtů ZŠ Česká 
a ZŠ Kaplického financovalo SML, nadstavbový pak samy firmy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ Česká a ZŠ Kaplického se zapojením SML, obou 
základních škol, vzdělávací a poradenské společnosti AABYSS, s. r. o. a vybraných výrobních 
společností ve školním roce 2016/2017 dle důvodové zprávy a příloh 

a  u k l á d á  

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

1. informovat zástupce subjektů zapojených do projektu o přijatém usnesení, 

T: neprodleně 

2. zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření částku 290 000 Kč na pokrytí nákladů 
projektu rovnoměrně z rozpočtu obou škol v kalendářním roce 2016, 

T: 31. 8. 2016 

3. zařadit do návrhu rozpočtu odboru SK na rok 2017 částku 291 000 Kč na pokrytí nákladů 
projektu rovnoměrně z rozpočtu obou škol v období 01 – 06/2017  

T: 10/2016 
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USNESENÍ Č. 701/2016 

Poskytnutí dotace neziskové organizaci Most k naději, z. s. na sociální službu – 
terénní program sociální prevence a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

Stručný obsah: Most k naději, z. s. poskytuje  služby sociální prevence formou terénních 
programů lidem, kteří vedou rizikový způsob života a jsou sociálně vyloučeni nebo jsou ohroženi 
sociálním vyloučením. Most k naději, z. s. žádá na službu terénní program sociální prevence 
poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč na úhradu provozních nákladů a osobních nákladů 
spojených s poskytováním této služby. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., 
IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu provozních 
a osobních nákladů na poskytování sociální služby terénní program – sociální prevence, 
č. registrace 3775974, v kalendářním roce 2016, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
s Mostem k naději, z. s. podle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat neziskovou 
organizaci  Most k naději, z. s. o přijatém usnesení a uzavřít s ní veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 702/2016 

Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci a přijetí do systému prostupného bydlení 

Stručný obsah: Na základě usnesení rady města č. 668/2015, kterým byl schválen Rámec pro 
realizaci obecního plánu sociálního bydlení, a č. 98/2016, jimž byly nastaveny podmínky 
tzv. sociálně zodpovědné ubytovny (dále jen SZU), je nyní předkládán návrh na schválení 
uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s provozovatelem dvou ubytoven na území statutárního 
města Liberec – Centrum a Františkov. Obě ubytovny splňují podmínky projektu SZU a mohou 
být zařazeny do tzv. prostupného bydlení v 1. stupni (krizového bydlení). 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

že ubytovny Centrum, Na Svahu 65, Liberec 1, a Františkov, Vilová 409, Liberec 10, provozované 
společností Ubytování Liberec, s. r. o., U Koupaliště 1237, Liberec 14, IČ 22794981, splňují 
podmínky statusu Sociálně zodpovědná ubytovna (SZU) dle parametrů schválených radou města, 
č. usnesení 98/2016 ze dne 16. 2. 2016 

s c h v a l u j e  

uzavření rámcové smlouvy o spolupráci se společností Ubytování Liberec, s. r. o., U Koupaliště 
1237, Liberec 14, IČ 22794981 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit uzavření rámcové 
smlouvy o spolupráci se společností Ubytování Liberec, s. r. o., U Koupaliště 1237 Liberec 14, 
IČ 22794981 a informovat o přijatém usnesení humanitní komisi a poradní skupinu pro prostupné 
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bydlení 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 703/2016 

Smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi statutárním městem Liberec, Libereckým 
krajem a nově zřizovanými příspěvkovými organizacemi  

Stručný obsah: V rámci vzájemného převodu činností příspěvkových organizací Dětské centrum 
Sluníčko a Dům dětí a mládeže Větrník mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 
se strany vzájemně domluvily na výpůjčkách movitého majetku pro zajištění plynulého 
pokračování činnosti příspěvkových organizací. Smlouvami o výpůjčce bude zajištěno užívání 
movitých věcí nezbytných k zajištění činnosti a provozu nově zřízenými příspěvkovými 
organizacemi, a to do doby uzavření darovací smlouvy k movitým věcem mezi SML 
a Libereckým krajem. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce uvedené v příloze č. 1 mezi smluvními stranami statutární 
město Liberec, Liberecký kraj a Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem 
U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 71294392,  

2. uzavření smlouvy o výpůjčce uvedené v příloze č. 2 mezi smluvními stranami Liberecký 
kraj, statutární město Liberec a Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 
organizace, se sídlem Riegrova 1278/16, 460 01, Liberec, I – Staré Město, IČ 71294511, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis smluv 
o výpůjčce uvedených v přílohách č. 1 a 2 primátorem města a ředitelkou Domu dětí a mládeže 
Větrník, Liberec, příspěvková organizace 

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 704/2016 

Pravidla pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací 
zřizovaných SML 

Stručný obsah: Aktualizací Pravidel pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových 
organizací zřizovaných SML dochází především k úpravám u stanovování výše příplatku za 
vedení. Aktualizace pravidel byla provedena s ohledem na respektování ustanovení § 110 ZP 
a jsou předkládána ve formě úplného znění, s účinností od 1. 9. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizaci Pravidel pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných 
SML, s účinností od 1. 9. 2016, dle přílohy 

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, seznámit ředitele škol 
s usnesením rady města  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 705/2016 

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 
p. o. 

Stručný obsah: Orgánům města předkládáme návrh na stanovení platu ředitelky 
MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o. Důvodem je usnesení RM č. 481/2016 ze dne 
7. června 2016, kterým došlo k novému jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky této 
mateřské školy, a to s účinností od 1. 9. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plat ředitelce Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, p. o., s účinností od 1. září 
2016, dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 706/2016 

Stanovení platu ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o. 

Stručný obsah: Orgánům města předkládáme návrh na stanovení platu ředitelky Domu dětí 
a mládeže Větrník, Liberec, p. o. Důvodem je usnesení RM č. 542/2016 ze dne 14. června 2016, 
kterým došlo ke jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky tohoto školského zařízení, a to 
s účinností od 1. září 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plat ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o., s účinností od 1. září 2016, dle přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady 
města Mgr. Martu Kultovou, ředitelku DDM 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 707/2016 

Platy ředitelů škol zřizovaných SML, s účinností od 1. 9. 2016 

Stručný obsah: Platy ředitelů škol jsou navrženy v souladu s účinností novely nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž v souladu s aktuálními Pravidly pro stanovení platů ředitelů 
školských příspěvkových organizací zřizovaných SML. Oba předpisy jsou účinné od 1. 9. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platy ředitelů škol zřizovaných SML, s účinností od 1. 9. 2016, dle příloh č. 1 a 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitele škol zřizovaných SML 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 708/2016 

Souhlas se zapojením pěti mateřských škol zřizovaných SML do projektu 
Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci 

Stručný obsah: Statutární město Liberec bylo úspěšné ve výzvě č. 02_15_007 s projektem, jehož 
cílem je podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí do mateřských škol a následná podpora dětí i jejich rodičů v rámci adaptačního 
období v mateřské škole. Zapojení pěti mateřských škol je podmíněno souhlasem rady města. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zapojením mateřských škol: 

Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace, 

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace, 

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace, 

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, 

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace, 

do projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, financovaného z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020 (výzva č. 02_15_007), 

2. s uzavřením smluv o partnerství bez finančního příspěvku mezi uvedenými mateřskými 
školami a realizátorem projektu, 

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: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 709/2016 

Zahájení realizace projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku 
v Liberci" v rámci dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání z Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 

Stručný obsah: V souladu s usnesením RM č. 983/2015 byla podána žádost do výzvy 
č. 02_15_007. Na základě hodnocení podané žádosti o finanční dotaci byl žadatel, statutární 
město Liberec, doporučen Výběrovou komisí Řídícího orgánu OP VVV k poskytnutí dotace ve 
výši 95 % rozpočtu projektu, tj. 27 500 175,82 Kč. Spolufinancování žadatele SML ve výši 5 % 
z poskytnuté dotace činí 1 447 377,68 Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. doporučení Výběrové komise Řídícího orgánu OP VVV přidělení dotace z Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání 
v prioritní ose 3. ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 
27 500 175,82 Kč, 

2. spolufinancování projektu ve výši 5 %, tj. 1 447 377,68 Kč, 

s c h v a l u j e  

1. zahájení přípravných prací pro realizaci projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního 
věku v Liberci,“ financovaného v rámci dotace MŠMT z Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání z Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3, 

2. vzorové smlouvy o partnerství dle přílohy č. 5, 

3. za předpokladu obdržení dotace navýšení počtu zaměstnanců SML na odboru školství 
a sociálních věcí na dobu určitou (po dobu realizace projektu) o tyto pracovní pozice dle 
přílohy č. 3 

od 1. 10. 2016: 

Odborný garant klíčové aktivity 03 Školní asistent 

od 1. 12. 2016: 
Školní asistent I (MŠ Klášterní) 

Školní asistent II (MŠ Klášterní) 

Školní asistent III (MŠ Klášterní) 

Školní asistent IV (MŠ Klášterní) 

Školní asistent V (MŠ Stromovka) 

Školní asistent VI (MŠ Stromovka) 

Školní asistent VII (MŠ Rolnička) 

Školní asistent VIII (MŠ Kytička) 

Školní asistent IX (MŠ Kytička) 

Školní asistent X (MŠ Kytička) 

Školní asistent XI (MŠ Kytička) 

Školní asistent XII (MŠ Barvířská) 

Školní asistent XIII (MŠ Barvířská) 

4. za předpokladu obdržení dotace navýšení počtu zaměstnanců SML na odboru strategického 
rozvoje a dotací na dobu určitou (po dobu realizace projektu) o tyto pracovní pozice hrazené 
z nepřímých nákladů projektu dle přílohy č. 3 

od 1. 10. 2016 

Manažer projektu  

Finanční manažer  
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5. pro účely administrace projektu zastupování statutárního zástupce SML primátora Tibora 
Batthyányho na základě plné moci náměstkem PhDr. Mgr. Ivanem Langrem 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zahájit úkony 
související s realizací projektu 

T: neprodleně 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit zřízení zvláštního účtu pro 
účely projektu 

T: neprodleně 

3. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, zajistit zařazení 16 pracovníků na dobu 
určitou max. 36 měsíců do organizačního řádu MML s účinností od 1. 10. 2016 

T: 09/2016  

USNESENÍ Č. 710/2016 

Žádost o smírné řešení soudního sporu 

Stručný obsah: Statutární město Liberec obdrželo návrh JUDr. Františka Vacka, zastupujícího 
Ž. L. a její dcery (žalobkyně), na smírné řešení sporu vedeného u Okresního soudu v Liberci. 
Statutární město Liberec je žalováno o zaplacení částky 1 183 922 Kč s příslušenstvím z titulu 
náhrady škody vzniklé při privatizaci domu v r. 1992. Žalobkyně vyzývají město Liberec 
k uzavření smíru spočívajícího v zaplacení částky 580 tis. Kč statutárním městem Liberec 
a nákladů řízení. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

dopisy JUDr. Františka Vacka ze dne 24. 6. 2016 čj. CJ MML 132192/16 a ze dne 20. 4. 2016 
čj. CJ MML 083266/16, dle přílohy č. 1 a 2 

VARIANTA C)  

n e s c h v a l u j e  

uzavření smíru ve sporu vedeném u Okresního soudu v Liberci pod čj. 54 C 96/2010 mezi 
žalobkyněmi M. S., A. B., Ž. L. a žalovaným statutárním městem Liberec a doporučuje pokračovat 
v soudním řízení 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat právního 
zástupce JUDr. Františka Vacka o rozhodnutí rady města 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 711/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – společnost KOJOT, s. r. o., se sídlem Šlikova 150/17, 460 07 Liberec 7 
– Restaurace COYOTE 

Stručný obsah: Žádost společnosti KOJOT, s. r. o., IČ 28730950 se sídlem Šlikova 150/17, 
Liberec 7, o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu pořádání 3. ročníku hudebního 
festivalu, který se bude konat dne 2. září 2016 na p. p. č. 3934/4, ul. Nákladní, Liberec III – 
Jeřáb, parkoviště restaurace Coyote Diners & Bar. 

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 
2. 9. 2016 na den 3. 9. 2016 od 0:00 h do 06:00 h, na základě žádosti společnosti KOJOT, s. r. o., 
IČ 28730950, se sídlem Šlikova 150/17, Liberec 7 z důvodu konání 3. ročníku hudebního festivalu 
na parkovišti restaurace Coyote Diners & Bar (p. p. č. 3934/4, Liberec III – Jeřáb) 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 712/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – pí Barbora Votočková, Semily, s kontaktní adresou Na Kopečku 99/5, 
460 01 Liberec 

Stručný obsah: Žádost pí Barbory Votočkové, Semily, s kontaktní adresou Na Kopečku 99/5, 
460 01 Liberec, o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu konání menšího open air 
festivalu Stamina fest 2016, který se bude konat dne 17. září 2016 na soukromém pozemku 
u klubu STAMINA, Na Rybníčku, tř. 1. máje 147/20, 460 10 Liberec. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

VARIANTA A) 
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 17. 9. 
2016 na den 18. 9. 2016 od 23:00 h do 06:00 h, na základě žádosti pí Barbory Votočkové, 
kontaktní adresa Na Kopečku 99/5, 460 01 Liberec z důvodu konání hudebního open air festivalu 
Stamina fest 2016 u klubu STAMINA, Na Rybníčku, tř. 1. máje 147/20, 460 10 Liberec  

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. 713/2016 

Návrh postupu řešení nesrovnalosti 5 projektů při korekcích navrženými 
kontrolními orgány 

Stručný obsah: Příjemce dotace SML dostal od kontrolních orgánů postupně vyjádření ke 
kontrole 5 projektů uvedených v důvodové zprávě. Na základě druhu a výše pochybení je 
navrhován u jednotlivých projektů další postup pro jednání s věcně příslušnými orgány. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navržený postup pro možné snížení korekcí za pochybení při realizaci projektů:  

1. u projektu „Zvýšení efektivity fungování statutárního města Liberec a Dopravního podniku 
Liberec“, registrační číslo projektu: CZ. 1.04/4.1.01/53.00124, odvolání k Finančnímu úřadu 
pro Liberecký kraj, 

2. u projektů „Zavádění procesního a projektového řízení na statutární město Liberec a jím 
zřizovaných či založených organizací“, registrační číslo projektu: CZ. 1.04/4.1.01/53.00107 
„Integrovaný systém řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných 
organizací“, registrační číslo projektu: CZ. 1.04/4.1.01/89.00075, již nerozporovat 
neuznatelné výdaje projektu, 

3. u projektu „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací“, 
registrační číslo projektu čísla CZ.106/2.100/22.09453 řešit sankci za veřejnou zakázku 
soudní cestou u externího právního subjektu, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav postupu řešení pro možné snížení korekcí za pochybení při realizaci projektu v rámci projektu 
Bazén Liberec, registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01140 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru pro strategický rozvoj a dotace, předat řešení korekce 
projektu s názvem „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací“, 
registrační číslo projektu čísla CZ.106/2.100/22.09453 externí advokátní kanceláři a zajistit řešení 
finanční korekce 

T: do 30. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 714/2016 

Schválení přijetí dotace od Libereckého kraje na projekt Týden mobility 2016 
v Liberci 

Stručný obsah: Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/16/ZK ze dne 26. 4. 
2016 byla žadateli statutárnímu městu Liberec přidělena dotace z Dotačního fondu Libereckého 
kraje, oblast podpory 2. Regionální rozvoj, Programu č. 2.6. – Podpora místní Agendy 21 na 
projekt Týden mobility 2016 v Liberci, ve výši 49 000 Kč. Poskytnutá dotace bude činit 70 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 49 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, 
Programu č. 2.6. – Podpora místní Agendy 21 na projekt Týden mobility 2016 v Liberci, ve 
výši 49 000 Kč, 
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2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 
podpory: 2. Regionální rozvoj, Program č. 2.6. – Podpora místní Agendy 21, 
č. OLP/3860/2016 mezi příjemcem statutárním městem Liberec a poskytovatelem 
Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508, na 
financování projektu „Týden mobility v Liberci 2016 “ z rozpočtu Libereckého kraje, dle 
přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

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

1. zajistit uzavření předmětné smlouvy o přijetí dotace, 

T: 2. 9. 2016 

2. zajistit realizaci aktivit projektu Týden mobility v Liberci 2016, 

T: 22. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 715/2016 

Schválení Projektového záměru „Rekonstrukce Liebiegovy hrobky“  

Stručný obsah: Předmětem projektového záměru „Rekonstrukce Liebiegovy hrobky“ je 
provedení postupné kompletní rekonstrukce rodinné hrobky Franze Liebiega (tzv. Liebiegovy 
hrobky), která se nachází v zastavěném území nedaleko centra města v prostoru bývalého 
lapidária v parku „Zahrada vzpomínek“. Podání projektové žádosti v rámci programu MK 
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Celkové 
výdaje projektu (I. etapa) činí 1 110 tis. Kč, výše podpory bude stanovena na základě finanční 
kvóty na příslušný rok. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Rekonstrukce Liebiegovy hrobky“ dle přílohy č. 1, 

2. vlastníka projektu odbor ekologie a veřejného prostoru, 

3. vedoucího projektu Ing. Lucii Sládkovou, odbor ekologie a veřejného prostoru, 

4. zahájení přípravy projektu, včetně organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby 
a podání žádosti o podporu v rámci dotačního titulu vyhlašovaného z rozpočtu Ministerstva 
kultury, program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Lucii Sládkové, vedoucí projektu, zahájit přípravy veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby včetně zajištění podkladů potřebných k podání žádosti, 

T: do 31. 12. 2016 

2. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
a) zahájit přípravu podání projektové žádosti dle podmínek dotace z rozpočtu Ministerstva 

kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností, 

T: od 1. 9. 2016 

b) zajistit podpis žádosti o podporu v rámci dotačního titulu z rozpočtu Ministerstva kultury, 
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností, 
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T: do 31. 1. 2017 

c) zajistit podání žádosti o podporu v rámci dotačního titulu z rozpočtu Ministerstva kultury, 
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností, 

T: do 31. 1. 2017 

Poskytnutí dotace Ing. Martinu Hlavsovi (předsedovi Osadního výboru Machnín, 
Karlov a Bedřichovka) 

Stručný obsah: Ing. Martin Hlavsa (předseda Osadního výboru Machnín, Karlov 
a Bedřichovka) požádal SML písemně dne 16. 8. 2016 o dotaci z rozpočtu SML na provoz 
osadního výboru, pronájem prostor, případně na kofinancování akcí organizovaných osadním 
výborem na lokální úrovni, ve výši 20 000 Kč. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 716/2016 

Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt "4 města 
zachraňují přes hranice" 

Stručný obsah: Vypsání výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací (DSP, 
DPS), inženýrské činnosti a autorského dozoru pro projekt „4 města zachraňují přes hranice“ 
(přestavba hasičské zbrojnice Krásná Studánka) z Programu spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 450 000 Kč bez 
DPH. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací (DSP, DPS), inženýrské 
činnosti a autorského dozoru pro projekt „4 města zachraňují přes hranice“ v souladu se 
zněním zadávací dokumentace dle přílohy č. 1, 

2. oslovení pěti potencionálních uchazečů s výzvou na předložení nabídky pro projektovou 
dokumentaci – společnosti: 

Projektový ateliér David, s. r. o., Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec, IČ 27277577, 

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, IČ 28474961, 

Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 48266230, 

STORING. spol. s r. o., se sídlem Žitavská 727/16, 460 07 Liberec, IČ  25410482,  

Architektonická kancelář Křivka, s. r. o., Na Zvoničce 1042/12, 147 00 Praha 4, 
IČ 25730037, 

j m e n u j e  

1. Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Ing. Jiří Horák vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Michaela Maturová pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení 
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přípravy a řízení projektů 
Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 

Návrh náhradníků členů komise: 

Ing. Lucie Noswitz vedoucí oddělení získávání dotací 
Ing. Hana Řepková odbor strategického rozvoje a dotací 
Petr Machatý pověřen zastupováním funkce vedoucího oddělení 

správy objektů a zařízení 
2. Hodnotící komisi včetně náhradníků: 

Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
Ing. Jiří Horák vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy 

Návrh náhradníků členů komise: 

Tomáš Kysela náměstek primátora  
Ing. Michaela Maturová pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení 

přípravy a řízení projektů 
Petr Machatý pověřen zastupováním funkce vedoucího oddělení 

správy objektů a zařízení 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání 
a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací, inženýrské činnosti 
a autorského dozoru v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec 

T: 09/2016  

Schválení udělení výjimky ze „směrnice rady města Liberec č. 3RM k Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ 

Stručný obsah: Schválení udělení výjimky ze "směrnice rady města Liberec č. 3RM k Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec" s ohledem na přípravu projektu "Rekultivace 
staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice" a získání potřebných podkladů pro 
podání projektové žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jedná 
se o podklady k vypracování projektové dokumentace, tj. projekt sanace a rekultivace, měřičské 
práce k projektu, studii dopravního připojení a analýzu rizik včetně zpracované oponentury 
v celkové hodnotě 869 270 Kč bez DPH. Podklady budou odkoupeny od zadavatele – firma 
Ligranit, a. s., která je současným provozovatelem lomu a vlastníkem pozemku, který leží 
v zájmovém území. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 717/2016 

Podnět k ZADÁNÍ územního plánu sousední obce STRÁŽ NAD NISOU 

Stručný obsah: Statutární město Liberec, sousední obec, může dle §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb. podat podnět k zadání územního plánu sousední obce, ve kterém specifikuje své požadavky 
na řešení nového územního plánu, vyplývající z bezprostředních vazeb obou obcí. 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o zadání územního plánu sousední obce STRÁŽ NAD NISOU, o podnětech statutárního 
města Liberec na pořizovanou územně-plánovací dokumentaci této obce 

s c h v a l u j e  

uplatnění podnětů statutárního města Liberec k zadání územního plánu sousední obce STRÁŽ 
NAD NISOU ve znění závěru důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit uplatnění podnětů 
statutárního města Liberec k zadání územního plánu obce STRÁŽ NAD NISOU 

T: do 24. 8. 2016 

USNESENÍ Č. 718/2016 

Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Územní studie krajiny pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec" 

Stručný obsah: Rada města schválila usnesením č. 354/2016 ze dne 3. 5. 2016 projektový záměr 
na zpracování této studie. Na projekt lze žádat o podporu z IROP – výzva č. 9 "Územní studie". 
Jednou z podmínek podání žádosti o podporu z IROP je, že žadatel musí mít při podání žádosti 
podepsanou smlouvu s dodavatelem nebo s dodavateli. Výběr dodavatele bude předmětem 
zadávacího řízení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání a realizaci otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby 
„Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec“, 

2. návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh v rámci otevřeného zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Liberec“ dle přílohy č. 1, 

j m e n u j e   

1. členy komise pro otevírání obálek s nabídkami včetně náhradníků: 

členové: 

Ing. Petr Kolomazník vedoucí odboru hlavního architekta 
Ing. Pavel Přenosil vedoucí oddělení ÚAP a GIS, odbor hlavního 

architekta 
Ing. Michaela Teplá specialista oddělení územního plánování 

náhradníci: 

Ing. Zuzana Kučerová vedoucí oddělení územního plánování, odbor 
hlavního architekta 

Mgr. Jan Jaksch specialista oddělení ÚAP a GIS 
Radim Stanka specialista oddělení územního plánování 

2. členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků: 

členové: 

Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
PhDr. Jaromír Baxa místopředseda komise rady města pro veřejné 

zakázky 



 
 

34

Ing. Petr Kolomazník vedoucí odboru hlavního architekta 
Ing. Pavel Přenosil vedoucí oddělení ÚAP a GIS, odbor hlavního 

architekta 
Ing. Michaela Teplá specialista oddělení územního plánování 

náhradníci: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr náměstek primátorky 
Ing. Radka Loučková Kotasová předsedkyně komise rady města pro veřejné 

zakázky  
Ing. Zuzana Kučerová vedoucí oddělení územního plánování, odbor 

hlavního architekta 
Mgr. Jan Jaksch specialista oddělení ÚAP a GIS 
Radim Stanka specialista oddělení územního plánování 

a  u k l á d á  

1. Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty 
související se zadávacím řízením, 

2. Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení otevřeného 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Územní studie krajiny pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec“ a výsledek předložit radě města ke 
schválení, 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 719/2016 

Obnova městského mobiliáře – dřevěných lavic v parku Jablonecká – výjimka ze 
směrnice RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele na realizaci akce „Obnova 
městského mobiliáře – dřevěných lavic v parku Jablonecká“. Odbor ekologie a veřejného 
prostoru obdržel na základě poptávkového řízení dvě nabídky, přičemž cena nejvýhodnější činí 
219 615 Kč včetně 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 „Obnova městského mobiliáře – dřevěných lavic v parku Jablonecká“, 

2. výběr dodavatele na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenových nabídek, 
a to fyzické osoby Karel Hajlek STACO, TRUHLÁŘSTVÍ, K Bucharce 105, 460 08, 
Liberec, IČ: 46738223, 

3. uzavření smlouvy o dílo „Obnova městského mobiliáře – dřevěných lavic v parku 
Jablonecká“ mezi statutárním městem Liberec a fyzickou osobou Karel Hajlek STACO, 
TRUHLÁŘSTVÍ, K Bucharce 105, 460 08, Liberec IČ: 46738223 za dohodnutou cenu ve 
výši 219 615 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 4, 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit na akci „Obnova 
městského mobiliáře – dřevěných lavic v parku Jablonecká“ oboustranné podepsání smlouvy 
o dílo a následně zajistit realizaci akce 
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T: 30. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 720/2016 

Schválení přijetí finančního daru od společnosti DIMATEX CS, spol. s r. o. 

Stručný obsah: Materiál pojednává o přijetí finančního daru od společnosti DIMATEX CS, spol. 
s r. o., která na území statutárního města Liberce provozuje nádobový sběr použitého 
a nepotřebného textilu v rámci systému nakládání s komunálním odpadem na území města. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí finančního daru ve výši 150 000 Kč od společnosti DIMATEX CS, spol. s r. o., 
IČ 43224245, se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, na základě darovací smlouvy dle přílohy 
č. 2  

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranné podepsání 
darovací smlouvy 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 721/2016 

Oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici – výjimka ze směrnice RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici, 
které jsou v havarijním stavu, což může způsobit vznik úrazů návštěvníkům tohoto parku. 
Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel na základě poptávkového řízení dvě cenové 
nabídky, přičemž cena nejvýhodnější je 384 679,00 Kč vč. 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 „Oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici“, 

2. výběr dodavatele na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenové nabídky, 
a to: Jan Židlický, Kateřinská 7, 460 14, Liberec 17, IČ: 627 67 674, 

3. uzavření smlouvy o dílo na „Opravu vstupů do parku v Ruprechtické ulici“ s dodavatelem: 
Jan Židlický, Kateřinská 7, 460 14, Liberec 17, IČO: 627 67 674, s cenou díla dle cenové 
nabídky v celkové výši 384.679,00 Kč vč. DPH dle přílohy č. 4, 

a  u k l á d á  

Ing. Lucii Sládkové, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, zajistit oboustranné podepsání 
smlouvy o dílo na „Opravu vstupů do parku v Ruprechtické ulici“ s dodavatelem: Jan Židlický, 
Kateřinská 7, 460 14, Liberec 17, IČO: 627 67 674, s cenou díla dle cenové nabídky v celkové 
výši 384 679,00 Kč vč. DPH a následně zajistit realizaci akce 

T: neprodleně 



 
 

36

USNESENÍ Č. 722/2016 

Zhotovení pasportu Jizerského potoka – výjimka ze směrnice RM 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele pro zhotovení pasportu 
Jizerského potoka. Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel na základě poptávkového 
řízení dvě nabídky, přičemž cena nejvýhodnější činí 190 000,00 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 „Zhotovení pasportu Jizerského potoka“, 

2. výběr dodavatele na základě předchozího poptávkového řízení a obdržení cenových nabídek, 
a to: Ing. Radek Zahradník, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČ: 86822136,  

3. uzavření smlouvy o dílo na „Zhotovení pasportu Jizerského potoka,“ s Ing. Radkem 
Zahradníkem, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČ: 86822136, za dohodnutou cenu 
díla dle cenové nabídky ve výši 190 000,00 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 „Zhotovení pasportu Jizerského potoka“ s Ing. Radkem Zahradníkem, 
U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČ: 86822136, za cenu ve výši 190 000,00 Kč bez DPH 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 723/2016 

Oprava VO v souvislosti s rekonstrukcí NN spol. ČEZ Distribuce, a. s. – 
ul. Selská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na opravě veřejného 
osvětlení, a jejich provedení v koordinaci s probíhající stavbou společnosti ČEZ. V rámci této 
akce by došlo k přípoloži kabelového 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 Selská ulice“ 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 Selská ulice“ a to 
společnosti ELIPROM, spol. s r. o. Legií 317/19; 46014 Liberec 12; IČ: 48264237, 

3. uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELIPROM, spol. s r. o. Legií 317/19; 46014 Liberec 12; IČ: 48264237, s cenou díla ve výši 
332 823 Kč bez DPH, tj. 402 715,90 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: 10/2016 
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USNESENÍ Č. 724/2016 

Neschválení vyhrazeného stání pro invalidu 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost o schválení vyhrazeného parkovacího 
místa pro držitele průkazu ZTP M. H. Žádost není v souladu s podmínkami pro zřízení 
vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec osobám ZTP. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Horská, pro držitele ZTP 
M. H. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat nesouhlasné 
stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro 
držitele ZTP M. H. na komunikaci ul. Horská  

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 725/2016 

Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 2016 

Stručný obsah: Tento materiál informuje Radu města Liberec o návrhu změn jízdních řádů na 
linkách MHD. Změny se týkají zavedení předprázdninových jízdních řádů, které jsou shodné 
s jízdními řády provozovanými do 30. 6. 2016. Současně dochází k drobné úpravě spojů č. 19, 18, 
27 a 11. Touto úpravou nedojde ke změně plánovaných vozokilometrů na rok 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změny jízdních řádů s účinností od 1. 9. 2016 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: 08/2016 

USNESENÍ Č. 726/2016 

Vyúčtování opravy a údržby autobusových zastávek a čekáren MHD 

Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města o vyúčtování nákladů na údržbu 
přístřešků autobusových zastávek a čekáren v majetku statutárního města Liberce za období 
leden až červen 2016. Vyúčtování probíhá podle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi 
statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
(smlouva o spolupráci, čj.: 11551010). 

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

vyúčtování nákladů na údržbu přístřešků autobusových zastávek a čekáren v majetku statutárního 
města Liberec za období leden až červen 2016 dle přílohy č. 1 

USNESENÍ Č. 727/2016 

Dodatek č. 2 ke smlouvě na parkovací místa v parkovacím domě KVKL 

Stručný obsah: Z důvodu změny statutu na plátce DPH  Krajská vědecká knihovna v Liberci 
žádá o akceptaci změny čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy o nájmu parkovacího místa, která byla 
uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci z důvodu 
zajištění parkování 12 služebních vozidel. Konkrétně došlo ke změně povinnosti platby DPH, 
tedy změny statutu z neplátce DPH na plátce DPH. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 s příspěvkovou organizací 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, 460 01/ IČ: 00083194 dle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 s příspěvkovou organizací Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, 460 01/ IČ: 00083194  

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 728/2016 

Bezplatné vydání 14 ks parkovacích karet pro Centrum zdrav. a soc. péče 
Liberec 

Stručný obsah: Organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. žádá o bezplatné 
vydání 14 kusů servisních parkovacích karet pro vozidla, která jsou využívána v rámci náplně 
práce dané organizace. Dle dokumentu „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet 
ve statutárním městě Liberec“, kde jsou uvedeny podmínky pro vydání servisních karet, mohou 
žádat o vydání těchto karet organizace a společnosti zajišťující na území města sociální služby 
registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. a to pečovatelskou službu (§40) a osobní asistenci (§39). 
Dle tohoto dokumentu jsou automaticky tato vozidla osvobozena od ročního poplatku za stání 
v zóně regulovaného stání, konkrétně v zóně rezidentsko-abonentní, k čemuž je potřeba 
schválení rady města pro jejich vydání. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné vydání 14 kusů servisních parkovacích karet pro vozidla organizace Centrum zdravotní 
a sociální péče Liberec, p. o. se sídlem Krejčího 1172/3, Liberec 6, 460 06, IČ 65100654 pro celou 
zónu rezidentsko-abonentního stání  

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit bezplatné vydání 
14 kusů servisních parkovacích karet pro vozidla organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, p. o. pro celou zónu rezidentsko-abonentního stání 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 729/2016 

Hromadný podnět na úpravu dopravního značení ul. Dr. M. Horákové 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost hromadný podnět několika společností na 
úpravu dopravního značení na ul. Dr. M. Horákové v blízkosti křižovatky Na Žižkově. Jednalo 
by se o zrušení dopravního značení – zákazu stání tak, aby zde mohla parkovat vozidla a zlepšilo 
to dostupnost firem např. pro zákazníky. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
podání žádosti na úpravu dopravního značení pro zrušení zákazu stání a po schválení příslušnými 
orgány zajištění realizace 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti, 

T: 09/2016 

V případě schválení varianty A: 

2. zajistit zpracování návrhu dopravního značení a podání žádosti o schválení úpravy 
příslušnými orgány tak aby bylo umožněno stání podél komunikace Dr. M. Horákové od 
křižovatky Na Žižkově dle hromadného podnětu, 

T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 730/2016 

Žádost o rozšíření parkovací plochy v Jiráskově ul. 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost obyvatel objektu 304/12 v Jiráskově ul., 
podána prostřednictvím Podzimní LB, s. r. o., o rozšíření parkovací plochy a opravu pěší cesty. 
Tato lokalita se potýká s výrazným nedostatkem parkovacích míst obdobně jako většina lokalit 
v sídlištích, centru města a jeho okolí. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost obyvatel Jiráskovy ul. čp. 304/12 o rozšíření parkovací plochy a opravu pěší cesty přijatou 
dne 23. 6. 2016 pod CJ MML 129259/16 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
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zajištění zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích míst a opravu pěší cesty 
v ulici Jiráskova u čp. 304/12 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti, 

T: 09/2016 

V případě schválení varianty A: 

2. zadat zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích stání a opravu pěší cesty, 

T: 03/2017 

USNESENÍ Č. 731/2016 

Návrh na jmenování dvou zástupců statutárního města Liberec do dozorčí 
komise spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA 

Stručný obsah: V souladu s platnými stanovami spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA 
je nezbytné po 26. 9. 2016 jmenovat dva nové členy dozorčí komise za statutární město Liberec 
do spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA. Mgr. Martině Rosenbergové zaniklo členství 
15. 9. 2015 na základě její rezignace z důvodu časového vytížení a Kamilu Janu Svobodovi 
zanikne členství v dozorčí komisi spolku uplynutím tříletého funkčního období. Odbor 
cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá orgánům města na vědomí uvedené skutečnosti 
a doporučuje zastupitelstvu města jmenovat ke dni 29. 9. 2016 Jakuba Zobína a Mgr. et Ing. 
Jana Kubeše, nové členy dozorčí komise Fotbalového klubu KRÁSNÁ STUDÁNKA za 
statutární město Liberec. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. zánik funkce člena dozorčí komise spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA paní 
Mgr. Martiny Rosenbergové ke dni 15. 9. 2015 na základě rezignace, 

2. zánik funkce člena dozorčí komise spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA pana 
Kamila Jana Svobody ke dni 26. 9. 2016 uplynutím funkčního období,  

s o u h l a s í  

s návrhem na jmenování: 

1. Jakuba Zobína, 

2. Mgr. et Ing. Jana Kubeše, 

členů dozorčí komise spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA, IČ 467 44 461 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit tento návrh zastupitelstvu města 

T: 29. 9. 2016 
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USNESENÍ Č. 732/2016 

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

Stručný obsah: Stillking Features, s. r. o. žádá o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhl. č. 4/2013, a to 
o zkrácení doby nočního klidu ve dnech 10. 9. až 13. 9. 2016 od 00:00 hod z důvodu přípravy 
a natáčení pilotního dílu historického seriálu Genius na náměstí Dr. Edvarda Beneše. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu od 0:00 hod do 
06:00 hod v nocích od 10. září do 13. září 2016 z důvodu přípravy a natáčení pilotního dílu 
historického seriálu Genius na náměstí Dr. Edvarda Beneše, na základě žádosti produkční 
společnosti Stillking Features, s. r. o., IČ 02425491 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 733/2016 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Festival umění" 

Stručný obsah: Statutární město Liberec požádalo o finanční podporu na projekt „Festival 
umění“ z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Tento projekt byl 
schválen Řídícím výborem Fondu malých projektů dne 22. 6. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši max. 10 356,62 EUR (85 % uskutečněných uznatelných výdajů) na realizaci 
projektu „Festival umění“ a uzavření smlouvy o dotaci mezi statutárním městem Liberec 
a Euroregionem Nisa, se sídlem: tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, IČ: 832227, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, předložit smlouvu 
o dotaci, dle přílohy č. 1, k podpisu primátorovi města a zajistit její uzavření 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 734/2016 

Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 1. pololetí 2016 

Stručný obsah: Na základě schválené koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování 
Městského stadionu Liberec ze dne 26. listopadu 2009 předkládá odbor cestovního ruchu, 
kultury a sportu zprávu o činnosti areálu za 1. pololetí 2016. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 1. pololetí 2016, dle přílohy č. 1 

USNESENÍ Č. 735/2016 

Uzavření licenční smlouvy na tvorbu textů a fotografií pro brožurku projektu 
"Liberec/Žitava – zapomenuté památky" 

Stručný obsah: Dne 22. 3. 2016 byl Řídícím výborem Fondu malých projektů doporučen projekt 
"Liberec/Žitava – zapomenuté památky". Jednou z aktivit projektu je také vydání brožurky 
o významných sochařských dílech v Liberci a v Žitavě. Autorem textů o Liberci je pracovník 
NPÚ, Mgr. Petr Freiwillig, který se dlouhodobě problematikou sochařských děl v Liberci 
zabývá a autorem textů o Žitavě je PhDr. Jan Mohr, pracovník NPÚ, který dlouhodobě v Žitavě 
prováděl české návštěvníky. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Mgr. Petrem Freiwilligem, 
o právu užít texty a fotografie k 27 sochařským dílům v Liberci v brožurce a ostatních 
výstupech projektu s názvem „Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ dle přílohy č. 1, 

2. uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a PhDr. Janem Mohrem, 
o právu užít texty a fotografie k 27 sochařským dílům v Žitavě v brožurce a ostatních 
výstupech projektu s názvem „Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 736/2016 

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

Stručný obsah: Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd, 
a. s. (SAJ) ve výši 4 mil. Kč pro pokrytí aktuálních potřeb údržby a oprav. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

tíživou finanční situaci Sportovního areálu Ještěd, a. s., se sídlem Jablonecká 41, Liberec 1, 
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IČ: 25437941 po ukončení zimní sezóny 2015/2016 a nutnost provedení servisních a údržbářských 
prací na odbavovacím systému, dopravním pásu a rolbách vzhledem k jejich stáří a stupni 
opotřebení 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál ve výši 4 000 000 Kč společnosti Sportovní 
areál Ještěd, a. s.,  

2. s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle přílohy 
č. 4, 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit návrh zastupitelstvu města 

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 737/2016 

Poskytnutí peněžitých darů Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. 
ve výši 200 000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC, z. s. ve výši 200 000 Kč 
a FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek ve výši 100 000 Kč 

Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá návrh na poskytnutí 
peněžitých darů Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. ve výši 200 000 Kč, 
TJ VK DUKLA LIBEREC, z. s. ve výši 200 000 Kč a FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek 
ve výši 100 000 Kč, všem subjektům za příkladnou reprezentaci našeho města Liberec. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím peněžitého daru: 

1. ve výši 200 000 Kč právnické osobě Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s., se 
sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ 467 44 282 dle 
přílohy č. 1, 

2. ve výši 200 000 Kč právnické osobě TJ VK DUKLA LIBEREC, z. s. se sídlem 
Husitská 582/28, bytová jednotka 582/1, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 467 47 001 
dle přílohy č. 2, 

3. ve výši 100 000 Kč právnické osobě FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, se sídlem 
Na Hradbách 1300/17, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 183 81 243 dle přílohy 
č. 3, 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit návrh na poskytnutí peněžitých darů 
jmenovaným právnickým osobám zastupitelstvu města ke schválení 

T: 1. 9. 2016 
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USNESENÍ Č. 738/2016 

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 
ZŠ Česká. Nájemné 5 320 Kč / měsíc vychází z přiloženého znaleckého posudku a odráží 
možnosti dané tělovýchovné jednoty. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 662/2016 ze dne 19. 7. 2016 

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: neprodleně 

USNESENÍ Č. 739/2016 

Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských škol včetně schválení 
výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM – část B, článek 4. (Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu III. kategorie ze dne 22. 4. 2015) na poskytnutí 
předmětné aplikace (SW) 

Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení a realizace projektu poskytnutí 
webové aplikace pro podporu zápisů dětí do mateřských škol. Webová aplikace bude městu 
Liberec poskytnuta formou služby společností Liberecká IS, a. s. Tento materiál je současně 
žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM – část B, článek 4. (zadávání 
veřejných zakázek III. kategorie ze dne 22. 4. 2015) na poskytnutí předmětné aplikace (SW). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. realizaci projektu webové aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských škol dle 
předložené důvodové zprávy a nabídky Liberecké IS, a. s., 

2. finanční náklady, spojené se zajištěním realizace projektu webové aplikace pro podporu 
zápisu dětí do mateřských škol dle předložené důvodové zprávy a nabídky Libereckou IS, 
a. s., 

3. 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 na realizaci projektu webové aplikace pro podporu zápisu dětí do 
mateřských škol dle předložené důvodové zprávy a nabídky Liberecké IS, a. s., 
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4. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Liberecké IS, a. s., IČ: 25450131, 

5. uzavření smlouvy na realizaci projektu webové aplikace pro podporu zápisu dětí do 
mateřských škol se společností Liberecké IS, a. s., IČ: 25450131 s cenou díla dle cenové 
nabídky ve výši 201 320 Kč bez DPH a ročního maintenance dle cenové nabídky ve výši 
49 600 Kč bez DPH, 

to vše za podmínky schválení navýšení rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů 
k financování tohoto projektu v nejbližším rozpočtovém opatření na rok 2016 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 

1. ve spolupráci s Mgr. Lenkou Řebíčkovou, vedoucí oddělení školství, zrealizovat projekt 
webové aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských škol dle předložené důvodové 
zprávy a nabídky Liberecké IS, a. s., 

T: 31. 12. 2016 

2. ve spolupráci s Ing. Zbyňkem Karbanem, vedoucím odboru ekonomiky, připravit rozpočtové 
opatření k navýšení rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů k profinancování projektu 
webové aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských škol dle předložené důvodové 
zprávy a nabídky Liberecké IS, a. s. 

T: 30. 09. 2016 

Softwarová aplikace pro podporu procesů poskytování finančních prostředků 
z fondů statutárního města Liberec včetně schválení výjimky ze směrnice rady 
města 03RM (zadávání veřejných zakázek) 

Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení realizace projektu poskytnutí 
softwarové aplikace (SW) pro elektronickou podporu procesů poskytování finančních 
prostředků z fondů statutárního města Liberec. Softwarová aplikace bude městu Liberci 
poskytnuta formou služby společností Liberecká IS, a. s. Tento materiál je současně žádostí 
o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 3 RM (v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18) na 
poskytnutí předmětné softwarové aplikace. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 740/2016 

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

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

Rada města po projednání 

z r u š u j e  
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své usnesení č. 517/2016 ze dne 14. 6. 2016 týkající se přehledu o použití prostředků Fondu 
rozvoje v roce 2015 a změny statutu Fondu rozvoje  

b e r e  n a  v ě d o m í  

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

s o u h l a s í  

se změnou statutu Fondu rozvoje dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

Návrh na novou strukturu redakční rady Libereckého zpravodaje 

Stručný obsah: Redakční rada v současném složení neplní svoji funkci, jednotliví členové se na 
schůzky ani nedostavují. Členové redakční rady zastupují pouze politické kluby, odborný názor 
může poskytnout pouze šéfredaktor, který je ale v závislém postavení zaměstnance magistrátu. 
Proto je navrženo nové složení redakční rady. Podstatnou změnou je, že členy redakční rady by 
se měli stát i externí odborníci, kteří by měli být zárukou zlepšení kvality a objektivity 
radničního periodika. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 741/2016 

Žádost o povolení použití znaku města 

Stručný obsah: Se žádostí o povolení použití znaku statutárního města Liberec do připravované 
publikace o stanicích HZS ČR se na SML obrátil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku SML Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 
460 01 Liberec III, IČ: 70888744, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, vyrozumět žadatele o přijatém 
usnesení rady města 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 742/2016 

Soutěž o návrhu projektu Modernizace KNL 

Stručný obsah: Podmínky připravované soutěže o návrh (SoN). 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

soutěžní podmínky architektonicko – urbanistické soutěže o návrh „Modernizace krajské 
nemocnice Liberec“, dle přílohy č. 1  

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 743/2016 

Vyhodnocení veřejné zakázky "DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 
PRO JSDH MACHNÍN" – zadání veřejné zakázky statutárním městem Liberec 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je realizace veřejné zakázky na dodávku 
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Machnín, a to dle níže 
uvedeného posouzení a hodnocení nabídek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Dodávka dopravního 
automobilu pro JSDH Machnín“; vybraný uchazeč: MK CARS, s. r. o., IČ: 47286822, se sídlem: 
Ladova 3526/26, 466 05 Jablonec nad Nisou, s nabídkovou cenou: 579 990 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Machnín“ 
vybranému uchazeči: MK CARS, s. r. o., IČ: 47286822, se sídlem: Ladova 3526/26, 466 05 
Jablonec nad Nisou, s nabídkovou cenou: 579 990 Kč bez DPH, 

T: ihned 

2. po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky a po předložení zákonem požadovaných dokumentů před podpisem smlouvy zajistit 
uzavření kupní smlouvy na „Dodávku dopravního automobilu pro JSDH Machnín“ 
s vybraným uchazečem MK CARS, s. r. o., IČ: 47286822, se sídlem: Ladova 3526/26, 466 
05 Jablonec nad Nisou, 

T: bez zbytečného odkladu 
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USNESENÍ Č. 744/2016 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. září 2016  

Stručný obsah: Navrhovaná změna organizačního řádu nově upravuje vnitřní strukturu odboru 
strategického rozvoje a dotací a navyšuje počty pracovních pozic tohoto odboru, především 
o pozice projektových manažerů oddělení přípravy a řízení projektů. Dále jsou zahrnuty 
pracovní pozice pro realizaci projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ 
na odboru školství a sociálních věcí a odboru strategického rozvoje a dotací. Současně jsou 
z důvodu zabezpečení výrazného nárůstu klientů a zákonných povinností na úseku výkonu 
přenesené působnosti navýšeny počty pracovních míst na odboru správním a živnostenském 
a odboru dopravy. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

následující změnu platného Organizačního řádu: 
1. navýšení počtu pracovních pozic na odboru strategického rozvoje a dotací, odboru správního 

a živnostenského a odboru dopravy dle důvodové zprávy, s účinností od 1. 9. 2016, 

2. navýšení počtu pracovních pozic na odboru strategického rozvoje a dotací a odboru školství 
a sociálních věcí za podmínky přijetí dotace Operačního program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3, s účinností od 
1. 10. 2016 do 30. 10. 2019, 

3. změnu funkční náplně odboru školství a sociálních věcí a odboru sociální péče v příloze č. 2, 
Organizačního řádu dle důvodové zprávy, s účinností od 1. 9. 2016, 

4. v souvislosti s výše provedenou změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na 
magistrátu a stanoveným celkovým počtem zaměstnanců změnu pracovních pozic 
v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy (přílohy č. 3 
a 4), s účinností od 1. 9. 2016, 

s t a n o v u j e  

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Liberec na 441 (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený), s účinností 
od 1. 9. 2016 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města návrh na změnu 
rozpočtu související se změnou organizačního řádu a vytvořením nových pracovních míst,  

T: do 30. 9. 2016 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, 
a) vydat a zveřejnit na webových stránkách města úplné znění Organizačního řádu Magistrátu 

města Liberec včetně jeho příloh, 

T: do 1. 9. 2016 

b) v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na magistrátu a s nově 
stanoveným počtem zaměstnanců, provést opatření pro realizaci přijatých usnesení 

T: do 30. 9. 2016 
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USNESENÍ Č. 745/2016 

Organizační zajištění 7. ZM – 1. 9. 2016 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 7. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 1. září 2016 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Majetkoprávní operace – prodej podílu stav. pozemku k byt. jednotce 

4. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

5. Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

6. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků 

7. Nevyužití předkupního práva – garáž na p. p. č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice 

8. Změna usnesení – převod pozemků U Jezu  

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

10. Soutěž o návrhu projektu Modernizace KNL  

11. Přehled o použití prostředků fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu fondu rozvoje  

12. Schválení nové zřizovací listiny Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
p. o. 

13. Schválení nové zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, p. o. 

14. Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, p. o.  

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

16. Poskytnutí peněžitých darů Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. ve výši 200 
000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC, z. s. ve výši 200 000 Kč a FC SLOVAN LIBEREC - 
mládež, spolek ve výši 100 000 Kč 

17. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 6. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
23. 6. 2016  

18. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Návrh rozpočtového opatření č. 4 – DOTACE SML na rok 2016 

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

III. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti 
a činnosti odboru ekonomiky – leden až červenec 2016  
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Přílohy:  

k usnesení č. 682/2016 
k usnesení č. 684/2016 
k usnesení č. 685/2016 
k usnesení č. 686/2016 
k usnesení č. 687/2016 
k usnesení č. 688/2016 
k usnesení č. 689/2016 
k usnesení č. 690/2016 
k usnesení č. 696/2016 
k usnesení č. 697/2016 
k usnesení č. 698/2016 
k usnesení č. 700/2016 
k usnesení č. 701/2016 
k usnesení č. 702/2016 
k usnesení č. 703/2016 

k usnesení č. 704/2016 
k usnesení č. 709/2016 
k usnesení č. 710/2016 
k usnesení č. 711/2016 
k usnesení č. 712/2016 
k usnesení č. 714/2016 
k usnesení č. 715/2016 
k usnesení č. 716/2016 
k usnesení č. 717/2016 
k usnesení č. 718/2016 
k usnesení č. 719/2016 
k usnesení č. 720/2016 
k usnesení č. 721/2016 
k usnesení č. 722/2016 
k usnesení č. 725/2016 

k usnesení č. 726/2016 
k usnesení č. 727/2016 
k usnesení č. 732/2016 
k usnesení č. 733/2016 
k usnesení č. 734/2016 
k usnesení č. 735/2016 
k usnesení č. 736/2016 
k usnesení č. 737/2016 
k usnesení č. 738/2016 
k usnesení č. 740/2016 
k usnesení č. 741/2016 
k usnesení č. 742/2016 
k usnesení č. 744/2016 

 

V Liberci 25. srpna 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  Mgr. Jan Korytář  v .  r .  
primátor města náměstek primátora 
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Příloha č. 1 – Smlouva o výpůjčce na nemovitosti v majetku LK 
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Příloha č. 2  - Smlouva o výpůjčce na nemovitosti v majetku DDM Větrník 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
 

 

Příloha usnesení č. 686/2016



 20

 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 21

 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 22

 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 23

 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 24

 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 25

 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 26

 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 27

 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 28

 
 
   
 
 
 
 
 
 

Příloha usnesení č. 686/2016



 4

Příloha č.1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 2 
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Příloha č.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha usnesení č. 690/2016



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

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

 
 

Z Ř I Z O V A C Í  L I S T I N A  

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. ……. ze dne …….. podle 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 179 odst. 3 

písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

 

s c h v a l u j e  
 

zřizovací listinu Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková 

organizace. 
 

 

 

I. 

ZŘIZOVATEL  

Zřizovatel: statutární město Liberec 

Sídlo:  Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1,  PSČ: 460 59, okres Liberec 

Kraj:  Liberecký 

Identifikační číslo:  00262978 

 

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název: Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 

Sídlo: Frýdlantská 1359/19; Liberec I – Staré Město; PSČ: 460 01 Liberec 1 

Sídlo odloučeného pracoviště: Turpišova 407; PSČ: 463 31 Chrastava 

Sídlo odloučeného pracoviště: Komenského 478; PSČ: 463 34 Hrádek nad Nisou 

Identifikační číslo: 64040445 

Právní postavení: příspěvková organizace 

Příloha usnesení č. 696/2016
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III. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Vymezení hlavního účelu činnosti  

a) Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků 

podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský 

zákon“). 

b) Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 

 Základní umělecká škola 

2. Vymezení předmětu činnosti 

a) Poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech pro žáky i dospělé, 

b) Připravuje studium na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, 

c) Připravuje odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením 

v rozsahu stanoveném předmětem činnosti, 

d) Vlastní koncertní činnost vyplývající z obsahové náplně studia, 

e) Zajišťuje vzdělávání seniorů formou přednášek, workshopů, vystoupení a akademií 

mimo základního uměleckého vzdělávání realizovaného podle příslušné vyhlášky. 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván 

zřizovatelem. 

2. Ředitel stanoví svého zástupce, kterým je zastupován v době své nepřítomnosti v plném 

rozsahu práv i povinností. 

3. Ředitel je oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem organizace a podepisuje 

se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj podpis 

s uvedením funkce. 

4. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, zejména úkoly 

vyplývající z § 164 a § 165 zákona číslo  561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

5. Ředitel organizaci řídí v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou a 

směrnicemi a pokyny zřizovatele. Za tím účelem a dle provozních potřeb stanoví vnitřní 

organizační strukturu organizace a vydává organizační a pracovní řád a další vnitřní 

předpisy organizace. 

6. Ředitel v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost 

vedení účetnictví a hospodaření organizace a odpovídá za její celkovou činnost. 

7. Ředitel je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 
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V. 

VYMEZENÍ MAJETKU ZŘIZOVATELE PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI 

K HOSPODAŘENÍ 

1. Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává 

k hospodaření níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

a) dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 

celek, 

b) dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí, 

c) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  

Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.  

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU 

1. Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého 

zřizovatele, není-li dále stanoveno jinak. 

2. Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím 

písemným souhlasem 

- nemovitý majetek, 

- dlouhodobý hmotný movitý a dlouhodobý nehmotný majetek  

 a to bez ohledu na způsob jeho pořízení. 

K nabývání ostatního (výše neuvedeného) majetku není vyžadován předchozí souhlas 

zřizovatele, organizace je však povinna při jeho pořizování dodržovat ustanovení 

metodického pokynu vydaného ke zřizovací listině. 

3. Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený majetek 

ode dne jeho nabytí. 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací listiny 

na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví 

organizace.  

5. Organizace může nabýt do svého vlastnictví majetek jen v případech a způsobem 

stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb., v platném znění, na základě individuálního 

rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

6. Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným ve 

zřizovací listině. 

VII. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1. Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem ve svém 

vlastnictví následující povinnosti: 

a) majetek spravovat efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění hlavního 

účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek 
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využívat za podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní činnosti, popř. nepoškozuje 

zájmy vlastníka,  

b) o majetek pečovat v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před 

zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, aby jeho 

opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití a chránit jej před neoprávněnými 

zásahy, 

c) vést o majetku řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením zákona 

číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a navazujících 

právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený a majetek ve 

vlastnictví organizace, 

d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných 

právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis a 

inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

e) při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů včetně 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

f) zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky 

majetku,  

g) odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle 

odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

h) změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (přírůstky, 

úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace povinna bez 

zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně příslušnému odboru 

zřizovatele, 

i) organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 

pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv vyplývajících 

ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje na základě žádosti 

organizace zřizovatel. 

2. Svěřený nemovitý majetek  

a) Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním 

či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna 

neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s délkou trvající 

maximálně 1 rok. Uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na delší 

období lze jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pronájmy ani 

výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla zřízena.  

c) Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném stavu 

a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy v souladu s plánem oprav a údržby, 

který schvaluje věcně příslušný odbor zřizovatele. Havarijní opravy, nutné 

k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího 

zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že 

tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru 

zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii. 

d) Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace na svěřeném nemovitém majetku 

může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
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zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní technické a 

ekonomické podmínky realizace akce.  

e) Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna bez zbytečného 

odkladu oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele vznik skutečností (škod) 

zakládajících pojistnou událost. 

3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a) Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 

zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 

nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 

nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 

výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 

příslušnému odboru zřizovatele.  

c) Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 

zajišťuje jeho údržbu a opravy. S předchozím písemným souhlasem věcně 

příslušného odboru také provádí jeho případné technické zhodnocení. 

d) Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako 

opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Příjmy 

z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

e) Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 

4.  Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 

nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 

výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 

příslušnému odboru zřizovatele.  

b) Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 

stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek může organizace vyřazovat jako 

neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný bez předchozího souhlasu 

zřizovatele. V případě provedené likvidace majetku je organizace povinna předat 

věcně příslušnému odboru zřizovatele kopie zápisu likvidační komise. Příjmy 

z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

d) Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 

VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem a 

organizací se řídí: 

a) obecně závaznými právními předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a 

hospodaření příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 
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b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah 

rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti a 

závazné ukazatele pro hospodaření. 

2. Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom 

se řídí:  

a) obecně závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a pokyny zřizovatele, 

b) obecně závaznými právními předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou 

daňových právních předpisů v platném znění. 

3. Při zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Organizace financuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele a 

z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky 

svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě 

i s finančními prostředky z jiných zdrojů. 

5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz, 

účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 

provozu a rozvoje organizace. 

6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 

ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).  Žádosti o poskytnutí grantu 

nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen s předchozím písemným souhlasem 

zřizovatele. 

Výjimkou jsou případy, kdy hodnota grantu či dotace nepřesáhne částku 100 000,- Kč, 

získané prostředky nebudou určeny k pořízení dlouhodobého majetku, a organizace 

zajistí z vlastních zdrojů případné předfinancování nebo spolufinancování. V takových 

případech postačuje pouze informovat o podání žádosti věcně příslušný odbor 

zřizovatele. 

IX. 

DARY 

1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 250/ 2000 Sb., v platném znění. 

2. Přijímání darů organizací podléhá předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 

uvedených případech: 

- je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas 

zřizovatele dle článku VI., odst. 2., této zřizovací listiny,  

- jde-li o peněžní dar převyšující částku 150 000,00 Kč,  

- při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 

3. Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 

dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě nepřekročí 30 000,00 Kč, 

maximálně však do celkové částky 150 000,00 Kč za kalendářní rok.  
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X. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 

navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

a) pronájem nebytových prostor, 

b) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

c) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních produkcí, výstav, 

přehlídek, 

d) reklamní činnost, 

e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

f) pronájem a půjčování věcí movitých, 

g) prodej výrobků vytvořených školou. 

Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím 

uvedení v  dodatku k této zřizovací listině. 

2. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro činnost hlavní včetně 

shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem; jeho užití nesmí narušovat 

plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. 

3. Organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

a) Při uskutečňování doplňkové činnosti je příspěvková organizace povinna dodržovat 

ustanovení příslušných právních předpisů. 

b) Výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle 

platných cenových předpisů. 

c) Ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony. 

d) Doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová. 

e) Organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor základního účelu 

stanoveného touto zřizovací listinou. 

f) Doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti. 

g) Zisk vytvořený doplňkovou činností použije organizace pro zkvalitnění a rozšíření 

stanoveného hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. 

h) Společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost (plyn, voda, elektrická energie, 

teplo, mzdové náklady aj.) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi 

činnosti. Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově 

souvisí. Náklady a výnosy z doplňkové činnosti se účtují na příslušných účtech 

(analytických) v zásadě časově rozlišené. 

4. Ředitel organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti a předloží ji 

zřizovateli. 
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XI. 

KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření organizace. 

2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření organizace nebo jejího určitého úseku může 

zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a organizace je povinna tuto kontrolu umožnit. 

XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. 

2. Ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny se ruší zřizovací listina schválená 

zastupitelstvem města dne 29. 10. 2009 včetně všech dodatků. 

3. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou výtiscích, které mají stejnou platnost. 

4. Organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

zapisuje do obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 

5. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 

rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

 
 

 

 

 

 

V Liberci dne  ________________________________ 

 Tibor Batthyány 

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

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

 
 

Z Ř I Z O V A C Í  L I S T I N A  

Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. ……. ze dne …….. podle 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 179 odst. 3 

písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

 

s c h v a l u j e  
 

zřizovací listinu Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace. 
 

 

 

I. 

ZŘIZOVATEL  

Zřizovatel: statutární město Liberec 

Sídlo:  Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1,  PSČ: 460 59, okres Liberec 

Kraj:  Liberecký 

Identifikační číslo:  00262978 

 

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název: Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 

Sídlo: Orlí 140/7; Liberec III – Jeřáb; PSČ: 460 07 Liberec 7 

Sídlo odloučeného pracoviště: Gollova 394/4; Liberec IV – Perštýn; 460 01 Liberec 1 

Identifikační číslo: 77742038 

Právní postavení: příspěvková organizace 
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III. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Vymezení hlavního účelu činnosti  

a) Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků 

podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský 

zákon“). 

b) Příspěvková organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

c) Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 

 Základní škola 

 Základní škola speciální 

 Školní družina 

 Školní jídelna – výdejna 

 

d) Na základě § 48a zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ve škole 

zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální. 

 

2. Vymezení předmětu činnosti 

a) Činnost organizace pro základní školu je vymezena § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

b) Činnost organizace pro základní školu speciální je vymezena § 48 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

c) Poskytuje zájmové vzdělávání ve školní družině v souladu s § 111 zákona číslo 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

d) Provoz školní jídelny, stravování žáků a zaměstnanců školy je vymezeno § 119 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván 

zřizovatelem. 

2. Ředitel stanoví svého zástupce, kterým je zastupován v době své nepřítomnosti v plném 

rozsahu práv i povinností. 

3. Ředitel je oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem organizace a podepisuje 

se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj podpis 

s uvedením funkce. 
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4. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, zejména úkoly 

vyplývající z § 164 a § 165 zákona číslo  561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

5. Ředitel organizaci řídí v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou a 

směrnicemi a pokyny zřizovatele. Za tím účelem a dle provozních potřeb stanoví vnitřní 

organizační strukturu organizace a vydává organizační a pracovní řád a další vnitřní 

předpisy organizace. 

6. Ředitel v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost 

vedení účetnictví a hospodaření organizace a odpovídá za její celkovou činnost. 

7. Ředitel je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

V. 

VYMEZENÍ MAJETKU ZŘIZOVATELE PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI 

K HOSPODAŘENÍ 

1. Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává 

k hospodaření níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

a) dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 

celek, 

b) dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí, 

c) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  

Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.  

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU 

1. Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého 

zřizovatele, není-li dále stanoveno jinak. 

2. Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím 

písemným souhlasem 

- nemovitý majetek, 

- dlouhodobý hmotný movitý a dlouhodobý nehmotný majetek  

 a to bez ohledu na způsob jeho pořízení. 

K nabývání ostatního (výše neuvedeného) majetku není vyžadován předchozí souhlas 

zřizovatele, organizace je však povinna při jeho pořizování dodržovat ustanovení 

metodického pokynu vydaného ke zřizovací listině. 

3. Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený majetek 

ode dne jeho nabytí. 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací listiny 

na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví 

organizace.  
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5. Organizace může nabýt do svého vlastnictví majetek jen v případech a způsobem 

stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb., v platném znění, na základě individuálního 

rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

6. Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným ve 

zřizovací listině. 

VII. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1. Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem ve svém 

vlastnictví následující povinnosti: 

a) majetek spravovat efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění hlavního 

účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek 

využívat za podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní činnosti, popř. nepoškozuje 

zájmy vlastníka,  

b) o majetek pečovat v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před 

zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, aby jeho 

opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití a chránit jej před neoprávněnými 

zásahy, 

c) vést o majetku řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením zákona 

číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a navazujících 

právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený a majetek ve 

vlastnictví organizace, 

d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných 

právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis a 

inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

e) při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů včetně 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

f) zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky 

majetku,  

g) odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle 

odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

h) změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (přírůstky, 

úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace povinna bez 

zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně příslušnému odboru 

zřizovatele, 

i) organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 

pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv vyplývajících 

ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje na základě žádosti 

organizace zřizovatel. 

2. Svěřený nemovitý majetek  

a) Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním 

či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna 

neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 
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b) Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s délkou trvající 

maximálně 1 rok. Uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na delší 

období lze jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pronájmy ani 

výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla zřízena.  

c) Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném stavu 

a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy v souladu s plánem oprav a údržby, 

který schvaluje věcně příslušný odbor zřizovatele. Havarijní opravy, nutné 

k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího 

zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že 

tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru 

zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii. 

d) Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace na svěřeném nemovitém majetku 

může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 

zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní technické a 

ekonomické podmínky realizace akce.  

e) Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna bez zbytečného 

odkladu oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele vznik skutečností (škod) 

zakládajících pojistnou událost. 

3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a) Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 

zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 

nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 

nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 

výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 

příslušnému odboru zřizovatele.  

c) Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 

zajišťuje jeho údržbu a opravy. S předchozím písemným souhlasem věcně 

příslušného odboru také provádí jeho případné technické zhodnocení. 

d) Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako 

opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Příjmy 

z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

e) Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 

4.  Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 

nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 

výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 

příslušnému odboru zřizovatele.  

b) Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 

stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek může organizace vyřazovat jako 

neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný bez předchozího souhlasu 

zřizovatele. V případě provedené likvidace majetku je organizace povinna předat 

věcně příslušnému odboru zřizovatele kopie zápisu likvidační komise. Příjmy 

z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

Příloha usnesení č. 697/2016



  6 

d) Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 

VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem a 

organizací se řídí: 

a) obecně závaznými právními předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a 

hospodaření příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah 

rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti a 

závazné ukazatele pro hospodaření. 

2. Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom 

se řídí:  

a) obecně závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a pokyny zřizovatele, 

b) obecně závaznými právními předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou 

daňových právních předpisů v platném znění. 

3. Při zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Organizace financuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele a 

z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky 

svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě 

i s finančními prostředky z jiných zdrojů. 

5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz, 

účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 

provozu a rozvoje organizace. 

6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 

ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).  Žádosti o poskytnutí grantu 

nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen s předchozím písemným souhlasem 

zřizovatele. 

Výjimkou jsou případy, kdy hodnota grantu či dotace nepřesáhne částku 100 000,- Kč, 

získané prostředky nebudou určeny k pořízení dlouhodobého majetku, a organizace 

zajistí z vlastních zdrojů případné předfinancování nebo spolufinancování. V takových 

případech postačuje pouze informovat o podání žádosti věcně příslušný odbor 

zřizovatele. 

IX. 

DARY 

1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 250/ 2000 Sb., v platném znění. 
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2. Přijímání darů organizací podléhá předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 

uvedených případech: 

- je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas 

zřizovatele dle článku VI., odst. 2., této zřizovací listiny,  

- jde-li o peněžní dar převyšující částku 150 000,00 Kč,  

- při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 

3. Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 

dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě nepřekročí 30 000,00 Kč, 

maximálně však do celkové částky 150 000,00 Kč za kalendářní rok.  

X. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 

navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

a) pronájem nebytových prostor, 

b) pronájem bytových prostor, 

c) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

d) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, 

e) reklamní činnost, 

f) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

g) pronájem a půjčování věcí movitých, 

h) stravování (hostinská) činnost, 

i) prodej výrobků vytvořených školou. 

Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím 

uvedení v  dodatku k této zřizovací listině. 

2. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro činnost hlavní včetně 

shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem; jeho užití nesmí narušovat 

plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. 

3. Organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

a) Při uskutečňování doplňkové činnosti je příspěvková organizace povinna dodržovat 

ustanovení příslušných právních předpisů. 

b) Výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle 

platných cenových předpisů. 

c) Ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony. 

d) Doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová. 

e) Organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor základního účelu 

stanoveného touto zřizovací listinou. 

f) Doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti. 
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g) Zisk vytvořený doplňkovou činností použije organizace pro zkvalitnění a rozšíření 

stanoveného hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. 

h) Společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost (plyn, voda, elektrická energie, 

teplo, mzdové náklady aj.) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi 

činnosti. Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově 

souvisí. Náklady a výnosy z doplňkové činnosti se účtují na příslušných účtech 

(analytických) v zásadě časově rozlišené. 

4. Ředitel organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti a předloží ji 

zřizovateli. 

XI. 

KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření organizace. 

2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření organizace nebo jejího určitého úseku může 

zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a organizace je povinna tuto kontrolu umožnit. 

XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. 

2. Ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny se ruší zřizovací listina schválená 

zastupitelstvem města dne 24. 9. 2015 včetně všech dodatků. 

3. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou výtiscích, které mají stejnou platnost. 

4. Organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

zapisuje do obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 

5. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 

rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

 
 

 

 

 

 

V Liberci dne  ________________________________ 

 Tibor Batthyány 

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

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

 

 

 

 

  DODATEK č. 1 

 

ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvková organizace 

 

 

1. ve čl. II. se mění sídlo příspěvkové organizace takto: 

 

II. 

 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 

Název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo: Lidové sady 425/1; Liberec I – Staré Město; PSČ: 460 01 Liberec 1 

Identifikační číslo: 00079651 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

2. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 

2.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016. 

 

 

 

V Liberci dne 

 

 

 

 

         Tibor Batthyány 

          primátor města 

Příloha usnesení č. 698/2016
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Důvodová zpráva 
___________________________________________________________________________ 
 
Stručný obsah:  
 
Cílem projektu SML, vzdělávací a poradenské společnosti AABYSS, s. r. o. a vybraných 
výrobních společností Kariérové poradenství (dále KaPo) je zavést na 2. stupni ZŠ kvalit-
ní a systémové kariérní poradenství žáků, které povede k adekvátnímu výběru dalšího 
vzdělávání a pozdější bezproblémový vstup na trh práce. Až dosud totiž podobné pora-
denství na ZŠ v rámci celé ČR funguje jen okrajově, což se projevuje ve špatném výběru 
střední školy, nezájmu o odborná učiliště, neznalosti trhu práce učiteli, rodi či i žáky a ve 
stereotypizaci některých odvětví a oborů. Roční pilotní fáze má na ZŠ Česká a ZŠ Kap-
lického prověřit životaschopnost projektu, nastavit jednotlivé aktivity i jejich podporu 
v oblasti vyučovacích pomůcek a metod i lidských zdrojů. Projekt má dva stupně – zá-
kladní a nadstavbový, s nimiž je přímo spojeno i jeho financování: základní stupeň by 
navýšením rozpočtů ZŠ Česká a ZŠ Kaplického financovalo SML, nadstavbový pak sa-
my firmy. 

Myšlenka projektu 
Současný stav kariérového poradenství na ZŠ a SŠ je neuspokojivý, málo reflektuje potřebu 
spolupráce sektoru školství a zaměstnavatelů, letitá neprovázanost školského sektoru a sou-
kromého sektoru vede k nesouladu mezi požadavky trhu práce a počty absolventů škol 
v daných oborech.  
 
I přes veškerou snahu v minulých letech v legislativě není nijak ukotven pojem „kariérový 
poradce“, na školách fungují pouze výchovní poradci, kteří mají za úkol suplovat funkci kari-
érových poradců.  
Na základních školách tak funguje kariérové poradenství velice okrajově a nesystémově, akti-
vity směřující k výběru střední školy, potažmo další profesní kariéry, se odehrávají většinou 
až v 9. ročnících ZŠ. Domníváme se, že pro uvědomělý výběr střední školy je potřeba s žáky 
pracovat minimálně od 5. ročníků základních škol, kdy mohou postupně formovat své před-
stavy o trhu práce, o možnostech svého budoucího uplatnění. Bude-li kariérové poradenství 
nastaveno již od 5. ročníků, mohou také pedagogové, dle výstupů z jednotlivých aktivit KaPo, 
dlouhodobě sledovat schopnosti žáků a následně s ohledem na postupné formování povahy a 
schopností žáků v 9. ročníků doporučit výběr nejvhodnější střední školy. Volba školy nevy-
chází ani okrajově z další uplatnitelnosti, na okraji zájmu stojí odborná učiliště, i když uplat-
nitelnost ze správně zvolených oborů je velká. KaPo by se mělo zaměřit na vzbuzení zájmu o 
tyto tzv. nepopulární obory, ukázat je v jiném světle. 
 
Dalšími aktéry, se kterými systém kariérového poradenství v současné době vůbec nepracuje, 
případně pracuje velice okrajově, jsou rodiče žáků. Rodiče mají většinou podstatný vliv na 
výběr budoucí střední školy, dost často tak do výběru zasahují aspekty, jako jsou zažité osob-
ní preference rodičů, subjektivní a zastaralé stereotypy a mnohdy také velice omezené a neak-
tuální znalosti o trhu práce. Správná volba školy = předpoklad jejího úspěšného dokončení a 
motivace pro budoucí uplatnitelnost v dané profesi. 
 
Hlavní problémy, které projekt řeší: 

• absence kariérového poradenství již od 5. ročníků ZŠ, 
• chybějící funkce kariérových poradců, 
• nedostatečné dovednosti pedagogů pro práci se žáky v oblasti KaPo, 
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• absence spolupráce mezi sektorem školství a zaměstnavateli, 
• absence zapojení rodičů do procesu kariérového poradenství, 
• nedostatečná provázanost kariérového poradenství mezi všemi skupinami – koordino-

vaný, přístup napříč skupinami rodiče – žáci – pedagogové – zaměstnavatelé. 
 
Tento projekt by měl být pilotním projektem pro (ideálně celorepublikové) systémové nasta-
vení karierového poradenství od ZŠ. Cílem pilotní fáze je proto správně nastavit KaPo, od-
chytat bolavá místa a ukázat, jak lze KaPo nastavit v celorepublikovém systému. Po pilotním 
projektu bude následovat představení funkčního systému KaPo na základních školách, pilot 
by měl odhalit a umět vyřešit bolavá místa a nastavit systém tak, aby byl funkční a využitelný 
pro každou základní školu. Naší vizí je vytvořit vlajkovou loď, která pomůže nést další aktivi-
ty směřující k systémovému nastavení KaPo na všech ZŠ v ČR. Proto chceme projekt násled-
ně představit i v národních institucích (PSP, MŠMT aj.). 
 
Do pilotního projektu ve školním roce 2016/2017 budou zapojeny školy a firmy: 
Do pilotního projektu ve školním roce 2016/2017 budou zapojeny školy a firmy: 

● ZŠ Česká 
● ZŠ Kaplického 
● Preciosa – základní i nadstavbový stupeň 
● Magna – základní stupeň, nadstavbový až podle konkrétního financování 
● ABB – základní i nadstavbový stupeň 
● Fehrer Bohemia – základní i nadstavbový stupeň 
● DencoHappel – základní stupeň, nadstavbový až podle konkrétního finan-    

cování 
 
 
Základní stupeň KaPO a jeho aktivity 
 

1) Exkurze 
 
• v současné době na ZŠ probíhají, ale bez zpětné vazby a pro žáky jsou více vol-

ným dnem než motivací k profesi 
• cílem je připravit exkurze poutavě, interaktivně, s přípravou a zpětnou vazbou tak, 

aby byly pro žáky lépe zapamatovatelné 
• zapojeno celkem 321 žáků 
• část exkurzí mohou být společnou aktivitou žáků a rodičů 
• budou vytvořeny pracovní listy, nastaveny vhodné didaktické pomůcky 
• provázanost exkurzí na interaktivní web – databáze exkurzí, soutěže, aktivity, kte-

ré přilákají také rodiče 
• jednoduchá mobilní aplikace – jako didaktická pomůcka pro přípravu, realizaci 

exkurze a zajištění zpětné vazby (zajímavosti, úkoly, kvízy – průběžné i závěreč-
né) – pro zajištění přístupu k aplikaci pro všechny žáky počítáme s pořízením 10 
ks tabletů do každé školy, úkoly a příprava v aplikaci bude probíhat koordinovaně, 
případně ve skupinkách tak, aby byl zajištěn i přístup těm žákům, které chytré tele-
fony nemají 
 
Výstupy: 
Databáze exkurzí – celkem minimálně 12 typů exkurzí, pracovní listy, web, apli-
kace 
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Dosah – žáci: 173 žáků (5. a 6. ročníky) absolvují 1 exkurzi, 148 žáků (7. a 8. 
ročníky) absolvují 2 exkurz 
Dosah – rodiče: Nepřímo bude osloveno 642 rodičů 

 
       Zapojené firmy: vytipování vhodných exkurzí, vymezení prostor pro exkurze, 
                  spolupráce při tvorbě exkurzí (personální zajištění) 
                  Aabyss: vytvoření databáze exkurzí, metodické nastavení přípravy a evaluace  
                  všech exkurzí (individuálně dle každého zaměstnavatele), zajištění tvorby  
                  webových stránek a tvorba jejich obsahu, zajištění tvorby mobilní aplikace 
                  a tvorba jejího obsahu, průběžná správa webových stránek i aplikace 
                  ZŠ: zapojení žáků, organizační zajištění exkurzí, spolupráce kariérového poradce 
 

2) Semináře pro pedagogy 
• úvodní informační seminář – informace o plánovaných aktivitách, spolupráce na 

přípravě exkurzí 
• evaluační seminář – zhodnocení aktivit, zpětná vazba od jednotlivých pedagogů, 

zhodnocení exkurzí a vyvození závěrů 
• případně formou společného workshopu se zaměstnavateli 

 
                  Výstupy: 
                  Dosah – pedagogové: 72 pedagogů + potenciálně další pedagogové z ostatních  
                  škol  
 
                  Zapojené firmy: 
       Aabyss: zajištění seminářů – organizační i personální 
       ZŠ: zajištění účasti pedagogů 
 

3) Ukázkové hodiny pro děti a pedagogy 
• Cílem je ukázat pedagogům, jakou formou lze vést společné hodiny zaměřené na 

volbu SŠ a budoucího povolání, pomoci jim tyto hodiny správně metodicky nasta-
vit. 
 
Výstupy: 
Dosah – žáci: 498 žáků 
Dosah – pedagogové: 60 
 
Zapojené firmy: 
Aabyss: zajištění ukázkových hodin – organizační i personální, včetně metodické-
ho a didaktického nastavení 
ZŠ: zajištění účasti pedagogů a žáků 

 
4) Den otevřených dveří 

• Prezentace zapojených zaměstnavatelů 
• Propagace projektu 
• Prezentace vybraných SŠ 

 
Výstupy: 
Dosah – rodiče: cca 800 osob 
Zapojené firmy: zajištění vlastní prezentace 
Aabyss: zajištění propagace KaPO 
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ZŠ: organizační zajištění DOD 
 

5) Informační seminář pro rodiče před třídními schůzkami 
• Ukázat rodičům, co a jak škola dělá pro vhodný výběr budoucího povolání 
• Informovat rodiče o důležitosti jejich zapojení do procesu KaPO a motivovat je. 

                     
                 Zapojené firmy: 
                  Aabyss: personální zajištění semináře 
       ZŠ: organizační zajištění a zajištění účasti rodičů 
       Výstupy: 
       Dosah – rodiče: 146 osob 
 
Financování základního stupně – viz rozpočet v příloze č. 1 
Rozpočet na školní rok 2016/2017 je kalkulován na celkovou částku cca 581 tisíc korun, o 
něž by SML proporčně navýšilo provozní rozpočet (účelově vázaná částka se zpětným vy-
účtováním) ZŠ Česká a ZŠ Kaplického ve dvou částkách – Kč 290.000,- na období 09-
12/2016 (pro obě školy dohromady), Kč 291.000,- na období 01-06/2017 (pro obě školy do-
hromady). 
 
Nadstavbový stupeň KaPO 
 
        Kroužek malých personalistů 

Aktivita je inspirována projektem Game4Industry, který proběhl začátkem roku 
2016 v Moravskoslezském kraji a dále projektem Partnerství škol a zaměstnavate-
lů pro rozvoj podnikavosti – tzv. FIRMIČKY, kde se u žáků ZŠ a SŠ rozvíjela to-
lik potřebná podnikavost. 

• Více informací o projektu Game4Industry zde: 
http://a-hra.cz/www/clanky-a-nazory/detail/12. Představení různých profesí 
hravou formou – vytváření fiktivních personálních agentur/personálních oddělení 
firem 

• mapování profesí očima dětí, pomůže dětem utvářet postoje a zdokonalovat další 
kompetence (prezenční dovednosti, sebepoznání, empatie, podnikavost) 

• představování profesí svým spolužákům i rodičům 
• úzká spolupráce s personalisty zapojených firem. 

Zaměříme se na profese, které jsou pro děti těžko představitelné a běžně se s nimi 
nesetkávají (např. nástrojař, technolog, logistik). 

                  Zapojené firmy: Spolupráce na popisu jednotlivých profesí, supervize 
                  Aabyss: Personální zajištění vedení kroužku, organizační zajištění 
                  ZŠ: Zajištění účasti rodičů a ostatních žáků při prezentacích 
 
                  Výstupy: 
 
                  Dosah – děti : 20 dětí – účastníků kroužku (na 8 základních školách) + 400 dětí, 
                  kterým budou prezentovány jednotlivé profese 
                  Dosah – rodiče: 40 rodičů účastníků kroužku + 100 rodičů ostatních žáků + po-  
                  tenciálně 800 rodičů nepřímo přes žáky, kterým bude kroužek prezentován 
 
Financování nadstavbového stupně je plně v režii zaměstnavatelů a je předběžně  
kalkulováno na částku Kč 550.000,-. 
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Formulace usnesení byla projednána s právníkem zařazeným do MML před projedná-
váním v radě města. 
 
Přílohy:  

1) Kalkulace kariérového poradenství 
2) Přehled aktivit ZŠ Česká 
3) Přehled aktivit ZŠ Kaplického 
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Příloha č. 1

                                     Rozpočet KaPo - základní stupe ň 2016/2017

Název, sídlo vzdělávacího zařízení: AABYSS s.r.o., Sléva čská 752/36, 198 00 Praha 9
Název pilotního programu: Kariérové poradenství
Délka trvání: školní rok 2016/2017

Č. ř. Položka Kč Poznámka
1. Přímý materiál celkem (sou čet řádků 1a až 1b) 39 210,00 Kč

1a Potřebná výbava účastníků 34 210,00 Kč
60 Kč/1 žáka, 50 Kč/1 
pedagoga, 5 Kč/ rodiče

1b Použitý výukový a výcvikový materiál 5 000,00 Kč Spotřební materiál
2. Přímé mzdy a odm ěny celkem (sou čet řádků 2a až 2c) 264 000,00 Kč
2a Organizační pracovníci 14 000,00 Kč DPP

2b Metodici 180 000,00 Kč

2c Lektoři 70 000,00 Kč DPP
3. Ostatní p římé náklady celkem (sou čet řádků 3a až 3b) 66 200,00 Kč

3a 61 200,00 Kč
3b Cestovné 5 000,00 Kč
4. Režijní náklady vynaložené při realizaci projektu 25 000,00 Kč Na celý školní rok
5. 394 410,00 Kč
6. DPH 21% 82 826,10 Kč
7. 477 236,10 Kč

                                     Kalkulace náklad ů škol ZŠ Kaplického a ZŠ Česká

Č. ř. Položka Kč Poznámka
1. Přímé mzdy a odm ěny celkem 50 000,00 Kč
1a 50 000,00 Kč DPP
2. Ostatní p římé náklady celkem 53 800,00 Kč
2a Náklady škol a jejich vybavení technikou (2 notebooky) a 2 rollupy 53 800,00 Kč
3. 103 800,00 Kč

Kalkulace náklad ů na celý projekt

1. 581 036,10 Kč

10. 716
10a Žáci 498
10b Pedagogové 72
10c Rodiče 146

11. 812 Kč
Náklady na 1 školní rok 
pro 2 školy

V Liberci dne 9. 6. 2016

Vyhotovil a zodpovídá: __________________________
                                                            podpis

CENA bez DPH (sou čet řádků 1 až 4)

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení 
pracovníků    (34% z řádku 2b)

Počet účastník ů (sou čet řádků 10a až 10c)

Náklady na jednoho ú častníka

CENA s DPH (sou čet řádků 5 a 6)

Kariéroví poradci na školách

CENA bez DPH (sou čet řádků 1 až 2)

CENA za projekt celkem (sou čet řádků 7 a 3)
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                                                                                                                                                                              Příloha č. 2 

Přehled aktivit kariérového poradenství  ZŠ Česká 

1. Exkurze 

Třídy počet tříd Počet aktivit 

na třídu 

celkem 

aktivit 

termíny Počet žáků 

5. třída 2 1 2  10,11/2016  56 

6. třída 2 1 2  3,4/2017  56 

7. třída 2 2 4  10,11/2016    3,4/2017  55 

8. třída 3 2 6  10,11/2016    3,4/2017  60 

 

2. Semináře pro pedagogy 

Aktivita     celkem 

aktivit 

termín Počet pedagogů 

Podzimní informační seminář 1  9/2016   33 

Jarní evaluační seminář  1 5/2017  15 

 

3. Ukázkové hodiny 

Třídy počet tříd Počet aktivit 

na třídu 

celkem 

aktivit 

termíny Počet žáků 

4. třída 2 2 4   10,11/2016 a  3,4/2017  55 

5. třída 2 2 4 10,11/2016 a  3,4/2017  56 

6. třída 2 2 4  10,11,12/2016 a  3,4,5/2017  56 

7. třída 2 2 4  10,11,12/2016 a  3,4,5/2017  55 

8. třída 3 2 6  10,11,12/2016 a  3,4,5/2017  60 

9. třída 2  2 4   10,11,12/2016 a  3,4,5/2017  56 

 

4. Den otevřených dveří 

Aktivita celkem 

aktivit 

termín počet účastníků 

Den otevřených dveří 1  Týden před termínem zápisu do 

1 tříd 

 500 - 550 

 

5. Informační seminář pro rodiče před třídními schůzkami 

Třída 

  

celkem 

aktivit 

termín Počet účastníků 

8. třída (2. pololetí)  1  4/2017  60 žáků/rodičů 

9. třída (1. pololetí)  1  11/2016  56 žáků/rodičů 

 

Další doprovodné aktivity  

6. Příprava didaktických exkurzí se zaměstnavateli a příprava pracovních listů pro žáky podle počtu exkurzí 

7. Příprava žákovského portfolia 

8. Živá knihovna - ve spolupráci se Svazem průmyslu a iQLANDIÍ 

9. Zpracování kalendáře Dnů otevřených dveří SŠ - distribuce rodičům žáků 8. a 9. tříd 

10. Kroužek personalistů dle zájmu dětí (není kalkulován do aktivity KP) 
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Přehled aktivit kariérového poradenství  ZŠ Kaplického 

1. Exkurze 

Třídy počet tříd Počet aktivit 

na třídu 

celkem 

aktivit 

termíny Počet žáků 

5. třída 2 1 2  Květen  40 

6. třída 1 1 1  Duben  21 

7. třída 1 2 2  Listopad; březen  19 

8. třída 1 2 2  Listopad; březen  14 

 

2. Semináře pro pedagogy 

Aktivita     celkem 

aktivit 

termín Počet pedagogů 

Podzimní informační seminář 1  Září 8-12  

Jarní evaluační seminář  1  květen  8-12 

 

3. Ukázkové hodiny 

Třídy počet tříd Počet aktivit 

na třídu 

celkem 

aktivit 

termíny Počet žáků 

4. třída  2 2 4   Listopad; květen  50 

5. třída 2 2 4   Listopad; květen  40 

6. třída 1 2 2  Říjen; květen  21 

7. třída 1 2 2  Říjen; duben  19 

8. třída 1 2 2  Říjen; duben  14 

9. třída   2    Říjen; listopad  16 

 

4. Den otevřených dveří 

Aktivita celkem 

aktivit 

termín počet účastníků 

Den otevřených dveří 1  Březen; duben   

 

5. Informační seminář pro rodiče před třídními schůzkami 

Třída 

  

celkem 

aktivit 

termín Počet účastníků 

8. třída (2. pololetí)  1  Duben  14 

9. třída (1. pololetí)  1  listopad  16 

 

Další doprovodné aktivity  

6. Příprava didaktických exkurzí se zaměstnavateli a příprava pracovních listů pro žáky podle 
počtu exkurzí 

7. Příprava žákovského portfolia 

8. Živá knihovna - ve spolupráci se Svazem průmyslu a iQLANDIÍ 

9. Zpracování kalendáře Dnů otevřených dveří SŠ - distribuce rodičům žáků 8. a 9. tříd 

10. Kroužek personalistů dle zájmu dětí (není kalkulován do aktivity KP) 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  

č. …………………….. 
 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 10 89 692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
Most k naději, z. s.  
se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most 
IČ 63125137 
zastoupený Lubomírem Šlapkou, statutárním zástupcem 
číslo bankovního účtu: 3371253369/0800 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s  usnesením Rady města Liberec č.  ……. ze dne …… poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb 
uvedených v čl. II této smlouvy. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na podporu 
poskytování sociálních služeb dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o sociálních službách), terénní programy – sociální prevence, č. 
registrace 37775974 (dále jen „služba“) a je účelově vázána na úhradu provozních a osobních 
nákladů vynaložených příjemcem při poskytování služby v rozsahu základních činností v období 1. 
1. – 31. 12. 2016. 

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

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

 
5. Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve 
znění Dodatku č. 1, který byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne 16. 
6. 2015 (dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření 
Libereckého kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci 
vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s 
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno 
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou 
podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do 31. 12. 2016, výhradně však na účel a službu 

uvedené v čl. II odst. 2.  
 

2. Z poskytnuté dotace lze hradit nezbytné provozní a osobní náklady související s poskytováním 
služby dle čl. II odst. 2 této smlouvy v rozsahu základních činností, jak jsou vymezeny v zákoně o 
sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Náklady musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým pro danou nákladovou položku, resp. 
nominálním mzdám nebo platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění 
hrazeným zaměstnavatelem.  
 

3. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  
a) nákupy pozemků a budov;  
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a 

provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku 
s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok;  

c) odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných a dohadných položek; 
d) pořízení majetku formou leasingu; 
e) rekonstrukce a opravy nemovitostí; 
f) mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem nad 

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

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

h) členské příspěvky odborných společností a asociací. 
i) náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění, dary a 

obdobná plnění). 
j) správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky. 
k) daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet. 
l) zahraniční pracovní cesty. 
m) tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.  
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4. Dojde-li poskytnutím dotace dle této smlouvy k nadměrnému financování sociální služby nad 

rámec hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen nadměrnou část dotace 
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, č. úč.: 10 89 692/0800  vedený u České spořitelny, a. s., 
variabilní symbol 2016xxxxx, a to v průběhu roku, nejpozději však k 31. 12.2016. 
 

5. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá poskytnutou dotaci a současně nedojde k nadměrnému 
financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen nevyčerpanou část dotace 
vrátit nejpozději do 31. 1. následujícího roku na účet poskytovatele č. úč.: 1089692/0800  vedený 
u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 2016xxxxx. 

 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se služby a 

identifikace příjemce (např. změna či zánik registrace služby, změn a názvu příjemce, právní 
formy, statutárního orgánu, změna sídla, zánik podnikatelského oprávnění, zánik příjemce, změna 
kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a to nejpozději do 7 dnů ode dne, 
kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 
 

2. Příjemce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele (oddělení 
humanitní, e-mail: marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se podpořené služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné 
zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
3. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových stránkách, 

které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že příslušná služba či 
aktivita byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Při této činnosti je příjemce 
povinen obdobně a přiměřeně respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/formulare-dokumenty/fondy-
mesta/manual-pro-oznacovani-akci-podporenych-fondem-mesta.html). 

 
4. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který 

byla poskytnuta. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za 
jejich správné vyúčtování.  

 
5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. 2. 2017 předložit: 

a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost využití dotace a 
b. písemnou zprávu o poskytování služby za období, na které byla dotace poskytnuta. 
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6. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 

a. přehled o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na podpořenou službu, 
b. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle členění 

jednotlivých nákladových skupin.  Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše 
poskytnuté dotace a výše jejího čerpání v daném účetním období, včetně dokladového 
členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady). Příjemce dotace je povinen uvést na 
originály účetních dokladů či písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla 
hrazena z poskytnuté dotace, a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako 
účetní doklad. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
7. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

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

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

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

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

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 4 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

poskytování služby maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně 
však 2.000 Kč); 
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c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

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

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. 
  

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na 
základě dohody obou smluvních stran. 
  

3. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

4. 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 
Liberec usnesením č. ….. ze dne …... 

 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele                                                                 Za příjemce 
 
 
 
…………………………………..     ……………………………………   
Mgr. Pavel Kalous     Petr Šlapka 
vedoucí odboru školství a sociálních věcí                            statutární zástupce, Most k naději, z. s.  
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Rámcová smlouva o spolupráci 

 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
číslo bankovního účtu: 4407182/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 
(dále jen „SML“) 
 
a 
 
Ubytování Liberec s.r.o. 
se sídlem U Koupaliště 1237/2, 460 01, Liberec 14 
zastoupená Františkem Novákem, prokuristou společnosti 
IČO 22794981 
 (dále jen „ubytovna“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Rámcovou smlouvu o spolupráci  (dle jen 
„smlouva“):  

 
 

I. Účel 
 

1. SML přijalo usnesením rady města č. 668/2015 Rámec pro realizaci obecního plánu 
sociálního bydlení (dále jen „Rámec“), který nastavuje základní výchozí pravidla sociální 
bytové politiky města. Součástí Rámce je i záměr spolupráce s komerčními ubytovnami, 
které získaly statut „sociálně zodpovědná ubytovna“, na realizaci systému prostupného 
bydlení dle platné „Metodiky systému prostupného bydlení na území statutárního města 
Liberec“ (dále jen „Metodika“). Metodika je součástí Rámce a je zveřejněna na 
webových stránkách SML: www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/dokumenty/. 

 
2. Účelem systému prostupného bydlení je napomáhat se zlepšováním kvality života 

obyvatel města, aktivizovat nájemníky k přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby, 
předcházet ztrátě bydlení, ke snižování počtu osob žijících v sociálním vyloučení a 
souběžně ke snižování problémových sociálně patologických jevů. Systém prostupného 
bydlení umožňuje v rámci bytové politiky města aktivně a cíleně pracovat s nájemníky 
bytů, a to s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a na jejich finanční 
možnosti si takové bydlení dlouhodobě udržet. (dále jen „systém prostupného bydlení“). 

 
3. Vzhledem k tomu, že SML nedisponuje dostatečnou kapacitou vhodných ubytovacích 

zařízení pro realizaci I. stupně prostupného bydlení, má SML zájem o spolupráci a 
zapojení místních sociálně zodpovědných ubytoven při realizaci systému prostupného 
bydlení v I. stupni. 

Příloha usnesení č. 702/2016



Příloha: 

2 

 

 
4. Ubytovna je provozovatelem dvou ubytovacích zařízení na území statutárního města 

Liberec, a to ubytovny Centrum, Na Svahu 65, Liberec 1 a ubytovny Františkov, Vilová 
409, Liberec 10. Ubytovna má zájem zapojit se prostřednictvím svých ubytovacích 
zařízení do systému prostupného bydlení.  

 

I I. Předmět 
1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na následující spolupráci při realizaci systému 

prostupného bydlení na území SML: 
 
1.1. SML bude v souladu s průběžnou potřebou a počtem klientů prostupného bydlení 

doporučovat klienty zařazené v I. stupni ubytovně k poskytnutí ubytování. 
 

1.2. Ubytovna bude poskytovat ubytování klientům zařazeným do systému prostupného 
bydlení a doporučeným SML, a to dle svých momentálních ubytovacích kapacit.  

 
1.3. Ubytovna se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude splňovat všechny 

následující podmínky: 
a. ubytovna uzavírá s klientem písemnou smlouvu o rozsahu služby, 
b. ubytovací jednotka či byt jsou samostatně uzamykatelné, správce/ 

provozovatel/vlastník ubytovny není oprávněn do tohoto prostoru vstupovat bez 
přítomnosti či předchozího souhlasu ubytovaného, 

c. sociální zařízení může být společné pro max. 5 pokojů/ 20 lidí (platí jedno 
z kritérií), 

d. ubytovna musí umožňovat sociální práci, tedy volný přístup pracovníka 
poskytujícího sociální službu do prostor ubytovny dle individuální dohody 
s klientem, 

e. klienti jsou oprávněni si vybrat poskytovatele sociální služby dle svého uvážení, 
f. ubytovna poskytuje klientům a pracovníkům sociální služby společný vnitřní 

prostor pro sociální práci, doučování dětí apod.; místnost musí skýtat dostatečný 
prostor a soukromí na sociální práci, měla by být uzavíratelná, nekuřácká a bez 
dalších rušivých vlivů, 

g. ubytovna pravidelně komunikuje a spolupracuje se samosprávou a státní 
správou; komunikací se rozumí např. oboustranné udržování písemného styku, 
dále účast (alespoň 2x ročně) na zasedání pracovní skupiny pro prostupné 
bydlení, rozšířené o zástupce SML, MML a NNO, 

h. ubytovna má veřejný ubytovací řád, 
i. správce/ provozovatel ubytovny je klientům k dispozici v předem stanovených 

hodinách, 
j. ubytovna má pevně nastavený režim pro úklid a nutné opravy společných 

prostor, dezinfekci sociálních zařízení apod., 
k. správce/ provozovatel umožňuje klientům neomezený přístup do společné 

kuchyňky a k sociálnímu zařízení (výjimkou jsou doby úklidu),  
l. ubytovací zařízení musí mít schválen provozní řád KHS, musí tedy odpovídat 

hygienickým požadavkům a normám (zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví; prováděcí vyhláška 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity 
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chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb), 

m. ubytovací zařízení musí splňovat ustanovení následujících předpisů: 185/2001 
Sb., o odpadech; 183/2006 Sb., stavební zákon; 455/1991 Sb., živnostenský 
zákon; 133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhláška 246/2001, o požární prevenci 
aj. 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
2. Tuto smlouvu lze ukončit výpovědí danou kteroukoliv ze smluvních stran. Výpověď 

musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně. Tato smlouva je 
ukončena dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
3. Tato smlouva automaticky též zaniká v případě, že ubytovna pozbude statutu „sociálně 

zodpovědné ubytovny“, a to dnem zániku statutu. 
 
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody a souhlasu 

obou smluvních stran, a to výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.   

 
5. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 

neproveditelným, není tím dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení 
ustanovením platným, účinným a proveditelným, které se co nejvíce blíží účelu 
sledovanému nahrazovaným ustanovením. Stejné platí i pro mezery ve smlouvě. 

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

pozdějších právních předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města 
Liberec usnesením č. ………. ze dne … 2016. 

 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží SML a 

jedno Ubytování Liberec s.r.o. 
 
9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

 
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu a 

souhlasí s ní, a že ji uzavírají na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv 
v omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy.  
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V Liberci dne _______________               V Liberci dne _______________  

 

_____________________________   ______________________________ 

 statutární město Liberec                ubytovna 

          Tibor Batthyány, primátor                     František Novák, prokurista  
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Smlouva o výpůjčce 
č. půjčitele  SML    

č. vypůjčitele OLP/    /2016   
 

uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
 
Statutární m ěsto Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1 
IČO 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
(dále jen „půjčitel“ ) 
 
a 
 
Liberecký kraj  
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 
IČO 70891508 
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem  
(dále jen „vypůjčitel“ ) 
 
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 „příspěvková organizace“ ) 
 
 

 
Úvodní ustanovení 

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

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, 
jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.  
 

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají s odkazem na článek IV. smlouvy  
č. OLP/739/16 č. SMLD0222/2016 ze dne 13. 7. 2016, o vzájemném převodu činností, 
majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků (dále jen "smlouva o 
vzájemném převodu činností a majetku"), a to do doby, než půjčitel a vypůjčitel podle 
tohoto článku uzavřou darovací smlouvu k majetku specifikovanému v příloze této 
smlouvy.      
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Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem věcí specifikovaných v příloze této smlouvy, která 
tvoří její nedílnou součást (dále jen „předmět výpůjčky“).   

2. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému 
a dočasnému užívání. 

3. Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému užívání předmět výpůjčky za účelem 
umožnění provozování všech činností Dětského centra Liberec, příspěvkové organizace 
(zřízené Libereckým krajem), vymezených v její zřizovací listině. Smluvní strany 
výslovně souhlasí s tím, že předmět výpůjčky bude vypůjčitel užívat prostřednictvím své 
příspěvkové organizace Dětského centra Liberec, p.o. Tím nejsou dotčena ustanovení této 
smlouvy o povinnostech a odpovědnosti vypůjčitele ve vztahu k předmětu výpůjčky a 
jeho užívání. Půjčitel dává příspěvkové organizaci svůj výslovný souhlas, aby k předmětu 
výpůjčky uzavřela pojistnou smlouvu.   

4. Vypůjčitel prohlašuje, že se seznámil se  stavem předmětu výpůjčky, neshledává na 
předmětu výpůjčky žádné vady a prohlašuje, že předmět výpůjčky je způsobilý ke 
smluvenému účelu užívání, a takto jej do užívání přijímá.  

5. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli a jeho příspěvkové organizaci předmět výpůjčky 
včetně dokladů nutných k řádnému užívání nejpozději do 30 dní od uzavření této 
smlouvy. O předání předmětu výpůjčky sepíší účastníci této smlouvy předávací protokol.   

Článek II. 
Povinnosti vypůjčitele 

1. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, ke kterému 
se předmět výpůjčky obvykle užívá. Vypůjčitel prohlašuje, že je poučen, jak předmět 
výpůjčky řádně užívat. 

2. Vypůjčitel se zavazuje chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo 
zničením. Veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese vypůjčitel ze 
svého. 

3. Vypůjčitel odpovídá za řádné užívání předmětu výpůjčky a za případné škody, které 
vzniknou na předmětu výpůjčky, jakož i za škody na majetku či zdraví osob vzniklé 
v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky.  

Článek III. 
Doba výpůjčky 

1. Výpůjčka dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 9. 2016 do dne, kdy 
nabude účinnosti darovací smlouva mezi smluvními stranami k majetku specifikovanému 
v příloze této smlouvy, kterou se půjčitel a vypůjčitel zavázali uzavřít ve smlouvě o 
vzájemném převodu činností a majetku. V darovací smlouvě musí být uvedeno, že dnem, 
kdy nabude účinnosti, zaniká tato smlouva o výpůjčce.  
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Článek IV. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně půjčitele: 

− Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, tel: 485 243 331, e-
mail: kalous.pavel@magistrat.liberec.cz    

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně vypůjčitele:  

− Mgr. Jolana Šebková - vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 485 226 540, e-mail: 
jolana.sebkova@kraj-lbc.cz  

− Mgr. Tomáš Pavlů - vedoucí oddělení příspěvkových organizací, tel.: 485 226 328, 
e-mail: tomas.pavlu@kraj-lbc.cz 

3. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně příspěvkové 
organizace: 

− Mgr. Anna Vereščáková, tel: 485 100 274, e-mail: verescakova@kuliberec.cz   

4. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Určený zástupce půjčitele též vykonává kontrolu vypůjčitele při užívání 
předmětu výpůjčky. 

5. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

6. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily.  

7. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu.  

Článek V. 
Zveřejnění smlouvy 

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 prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
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3. 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.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy odpovídá hodnotě 
movitého majetku uvedené v příloze této smlouvy.  
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 
originálu. Vypůjčitel obdrží dvě vyhotovení a půjčitel a příspěvková organizace obdrží 
každý po jednom vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.  

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady statutárního města Liberec č. …/2016 ze dne 23.8.2016 a usnesením 
Rady Libereckého kraje č. …/16/RK ze dne 16.8.2016.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: inventurní seznam movitého majetku.  

7. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

 
 
V Liberci dne  ……..         V Liberci dne  ……..     
 
 
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
       statutární město Liberec                Liberecký kraj          
    Tibor Batthyány, primátor          Martin Půta, hejtman    
 
 
 
V Liberci dne  ……..     
 
 
 
 
_________________________________________ 
        Mgr. et Bc. Anna Vereščáková, ředitelka       
    Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace     
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67 939.00CelkemAmbulance, Aloisona Výšina - 4Za inventární úsek
15 994.00ks1.00015 994.0001.01.2009Inhalátor Omron Neu 1289

5 050.00ks1.0005 050.0001.01.2009Linka kuchyňská 1129-1133(63)69
15 994.00ks1.00015 994.0001.01.2009Inhalátor Omron NEe 1263

899.00ks1.000899.0001.01.2009Varná konev60077
3 841.00ks1.0003 841.0001.01.2009Skříň střední žaluziová + sokl194
4 564.00ks1.0004 564.0001.01.2009Skříň vysoká šatní + sokl193
3 909.00ks1.0003 909.0001.01.2009Kontejner centrální uzamykání184

10 720.00ks1.00010 720.0001.01.2009Stůl ergonomický vlna181
1 685.00ks1.0001 685.0001.01.2009Židle bílá otočná Lucky10207

760.00ks1.000760.0001.01.2009Infrazářič10108
1 133.00ks1.0001 133.0001.01.2009Stolek instrum.10097

600.00ks1.000600.0001.01.2009Kapsář100264
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-002
1 590.00ks1.0001 590.0001.12.2011židle kancelářskáOPE040

Celková cenaMjMnožstvíPořizovací cenaDatum zařazeníNázevČíslo

Ambulance, Aloisona Výšina  4Inventární úsek:

 Přehled DDHM a DDNM podle inventárních úseků
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43 932.00CelkemAmbulance, Březinova - 5Za inventární úsek
899.00ks1.000899.0001.01.2009Schůdky913
183.00ks1.000183.0001.01.2009Židle otočná kovová70054

16 519.00ks1.00016 519.0001.01.2009Inhalátor Omron Neu 127
19 743.00ks1.00019 743.0001.01.2009Inhalátor Omron U1241

1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-003
1 388.00ks1.0001 388.0031.12.2013vysavač SencorOPE104
4 000.00ks1.0004 000.0030.12.2009přebalovací pultDHM21181

Celková cenaMjMnožstvíPořizovací cenaDatum zařazeníNázevČíslo
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109 479.67CelkemAmbulance, Údolní - 6Za inventární úsek
10 969.00ks1.00010 969.0001.01.2009Chladící skříň ZC 244 BO777
28 600.00ks1.00028 600.0001.01.2009Inhalátor Omron Neu 17484

400.00ks1.000400.0001.01.2009Židlička dřevěná469
19 743.00ks1.00019 743.0001.01.2009Inhalátor Omron U1242

1 775.00ks1.0001 775.0001.01.2009Židle kancelářská40333
4 100.00ks1.0004 100.0001.01.2009Radiomagnetofon40303

849.00ks1.000849.0001.01.2009Solux40228
6 966.00ks1.0006 966.0001.01.2009Linka40203
1 499.00ks1.0001 499.0001.01.2009Konev rychlovarná zelená289
1 485.00ks1.0001 485.0005.12.2005věšák stojací25064
1 890.00ks1.0001 890.0001.01.2009Stůl buk psací100652

550.00ks1.000550.0001.01.2009Stolek TV buk100638
3 879.50ks1.0003 879.5001.01.2009Přebalovací pult100470
1 000.00ks1.0001 000.0001.01.2009Mikrovlnka100113
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-004
1 189.00ks1.0001 189.0027.05.2016mobilní telefon NokiaOPE184
1 042.00ks1.0001 042.0026.02.2016židle oranžováOPE179
1 040.00ks1.0001 040.0026.02.2016židle oranžováOPE178
1 040.00ks1.0001 040.0026.02.2016židle oranžováOPE177
1 950.00ks1.0001 950.0001.02.2016věšák stojacíOPE175

999.00ks1.000999.0001.02.2016židle oranžováOPE174
999.00ks1.000999.0001.02.2016židle oranžováOPE173

1 388.00ks1.0001 388.0031.12.2013vysavač SencorOPE105
299.00ks1.000299.0008.10.2012teplovzdušný ventilátor SencorOPE061
499.00ks1.000499.0001.12.2011mobilní telefon NokiaOPE034

14 129.17ks1.00014 129.1703.02.2016koberecDHM21797
Celková cenaMjMnožstvíPořizovací cenaDatum zařazeníNázevČíslo

Ambulance, Údolní  6Inventární úsek:

 Přehled DDHM a DDNM podle inventárních úseků
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107 642.00CelkemAmbulance, Husova - 7Za inventární úsek
1 225.00ks1.0001 225.0001.01.2009Židle otočná synoptometr70153

1.00ks1.0001.0001.01.2009Stolek pod přístroje70102
1.00ks1.0001.0001.01.2009Křeslo čalouněné70097

1 200.00ks1.0001 200.0001.01.2009Křeslo čalouněné70070
1 350.00ks1.0001 350.0001.01.2009Věšák stojan70068

860.00ks1.000860.0001.01.2009Stolek pod synoptometr70060
920.00ks1.000920.0001.01.2009Křeslo kancelářské70038

9 975.00ks1.0009 975.0001.01.2009Madoxův kříž70016
9 660.00ks1.0009 660.0001.01.2009Worthova světla70015
9 700.00ks1.0009 700.0001.01.2009Optalmoskop halogenový70013
4 680.00ks1.0004 680.0001.01.2009Cheiroskop70012

910.00ks1.000910.0001.01.2009Bělsch. test70011
7 657.00ks1.0007 657.0001.01.2009Hranoly = sada prism. lišt70010

880.00ks1.000880.0001.01.2009Optotip  plastový70008
1 160.00ks1.0001 160.0001.01.2009Obruba brýlová70003
1 295.00ks1.0001 295.0001.01.2009Fokometr70001
6 000.00ks1.0006 000.0001.01.2009Stůl psací velký487
1 969.00ks1.0001 969.0001.01.2009Skříň rohová zakončovací332
4 388.00ks1.0004 388.0001.01.2009Kontejner + sokl328
4 038.00ks1.0004 038.0001.01.2009Skříň vysoká šatní + sokl224
3 362.00ks1.0003 362.0001.01.2009Skříňka střední s nikou + sokl207
3 841.00ks1.0003 841.0001.01.2009Skříň střední žaluziová + sokl188
2 999.00ks1.0002 999.0001.01.2009Židle kancelářská10231
4 700.00ks1.0004 700.0001.01.2009Optotyp100462
5 000.00ks1.0005 000.0001.01.2009Stereskop100427

679.00ks1.000679.0001.01.2009Konvice Severin100396
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-005

897.00ks1.000897.0021.10.2014židle oranžováOPE132
897.00ks1.000897.0021.10.2014židle oranžováOPE131
897.00ks1.000897.0021.10.2014židle oranžováOPE130
897.00ks1.000897.0021.10.2014židle oranžováOPE129
799.00ks1.000799.0025.10.2013topný panel BravoOPE093

1 210.00ks1.0001 210.0022.10.2012židle jednací BellaOPE062
499.00ks1.000499.0001.12.2011mobilní telefon NokiaOPE035

9 196.00ks1.0009 196.0029.08.2014vergenční stereoskopDHM21702
2 700.00ks2.0001 350.0015.12.2009židle GA 07-3028 SENIORDHM21174

Celková cenaMjMnožstvíPořizovací cenaDatum zařazeníNázevČíslo

Ambulance, Husova  7Inventární úsek:

 Přehled DDHM a DDNM podle inventárních úseků
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111 769.30CelkemAmbulance Holečkova - 8Za inventární úsek
22 680.00ks1.00022 680.0001.01.2009Inhalátor Omron Neu 17991

6 825.00ks1.0006 825.0001.01.2009Linka ambulance715
2 000.00ks1.0002 000.0001.01.2009Mašinka s vagonky507

16 519.00ks1.00016 519.0001.01.2009Inhalátor Omron5
2 000.00ks1.0002 000.0001.01.2009Skříňka440

550.00ks1.000550.0001.01.2009Slunce horské30195
300.00ks1.000300.0001.01.2009Židle otočná30192

1 129.00ks1.0001 129.0017.12.2007židle TIM 3027100
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627088
4 233.30ks1.0004 233.3030.12.2004stůl zaoblený24107
2 450.00ks1.0002 450.0001.01.2009Stůl buk100651
3 879.50ks1.0003 879.5001.01.2009Přebalovací pult100471

11 320.50ks1.00011 320.5001.01.2009Germic. svítislo Prolux100272
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-001
1 826.00ks1.0001 826.0022.11.2013mobilní telefon S5610OPE100
1 090.00ks1.0001 090.0014.10.2013křesloOPE091
2 340.00ks1.0002 340.0001.12.2011kancelářská židleOPE005
4 823.00ks1.0004 823.0001.09.2014inkoustová tiskárna HPDHM21703
4 920.00ks1.0004 920.0023.11.2012skříňka HonzíkDHM21609
4 350.00ks1.0004 350.0023.11.2012skříňka HonzíkDHM21608

11 270.00ks1.00011 270.0025.07.2011PC DELL Vostro 230DHM21524
2 973.00ks1.0002 973.0002.09.200919" LCD monitor PHILIPSDHM21152
1 990.00ks1.0001 990.0021.11.2008Židle kancelářská Matrix černáDHM21123

Celková cenaMjMnožstvíPořizovací cenaDatum zařazeníNázevČíslo
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3 499.00ks1.0003 499.0023.12.2008Mobilní telefon Nokia 6300DHM21133
18 242.00ks1.00018 242.0030.06.2009PC DELL OptiPlex DT 760DHM21132
20 022.00ks1.00020 022.0025.05.2009PC OSIT Machine BusinessDHM21130

1 297.00ks1.0001 297.0004.05.2009telefonický aparát PANASONIC KX TG 7301DHM21129
1 399.00ks1.0001 399.0022.06.2009dětská chůvičkaDHM21127
2 999.00ks1.0002 999.0022.06.2009dětská chůvičkaDHM21126
3 499.00ks1.0003 499.0023.12.2008Mobilní telefon Nokia 6300DHM21125

11 499.00ks1.00011 499.0022.04.2009Televize LCD LG 26" (26LG3050)DHM21122
1 990.00ks1.0001 990.0009.07.2009židle MATRIX černáDHM21120
1 990.00ks1.0001 990.0029.12.2008Matrix židle černá otočnáDHM21117
1 990.00ks1.0001 990.0021.11.2008Židle kancelářská Matrix černáDHM21116
7 927.00ks1.0007 927.0030.12.2008Domeček na louceDHM21111
3 769.00ks1.0003 769.0030.12.2008Zvlhčovač vzduchu Bionaire BU 4000DHM21110
1 100.00ks1.0001 100.0003.12.2008Chodítko aktivníDHM21108
6 299.00ks1.0006 299.0003.12.2008Kočárek dvojčataDHM21107
1 977.00ks1.0001 977.0010.12.2008Externí disk WD 160GB černýDHM21106
1 274.00ks1.0001 274.0009.12.2008Tlakový hrnec 6 litrrůDHM21105

599.00ks1.000599.0011.12.2008Zastříhávač vlasů NordicaDHM21104
1 140.00ks2.000570.0022.12.2008Manhattan Toy kolotoč se zvířátkyDHM21101

522.50ks1.000522.5022.12.2008Kolotoč Ca 2374DHM21100
2 400.00ks1.0002 400.0022.12.2008Autosedačka PRIMA 0-10DHM21097

611.14ks1.000611.1423.12.2008Garnyž višeň 300cm 015225160DHM21093
1 325.00ks1.0001 325.0029.12.2008TATA Židle olše, CYLONDHM21091
8 234.00ks1.0008 234.0029.12.2008RGD 14CE Kartotéka kombi 4zás.DHM21090
6 432.00ks1.0006 432.0029.12.2008H 0-9 Skříň 4dveřDHM21089
4 742.00ks1.0004 742.0029.12.2008H 0-3 Regál + dveře nízkéDHM21088
6 228.00ks1.0006 228.0029.12.2008H 0-1 Skříň šatníDHM21087
5 163.00ks1.0005 163.0029.12.2008HK 25 C KontejnerDHM21086
5 163.00ks1.0005 163.0029.12.2008HK 25 C KontejnerDHM21086
4 326.00ks1.0004 326.0029.12.2008HK 24 C KontejnerDHM21085
3 606.00ks1.0003 606.0029.12.2008ERG 121 Stůl přídavnýDHM21084
2 403.80ks4.000600.9523.12.2008Přikrývka duté vlákno 140x200DHM21082
3 727.00ks1.0003 727.0012.12.2008H 5-2 Skříň střední + nikaDHM21080
3 962.00ks1.0003 962.0012.12.2008H 5-1 Skříň středníDHM21079
4 713.00ks1.0004 713.0012.12.2008H 2-2 Skříň rám+skloDHM21078
3 167.00ks1.0003 167.0012.12.2008H 2-1 Skř. 2dveř. nízkáDHM21077
3 167.00ks1.0003 167.0012.12.2008H 2-1 Skř. 2dveř. nízkáDHM21077
1 964.00ks1.0001 964.0012.12.2008H 2 Regál nízkýDHM21076
5 075.00ks1.0005 075.0012.12.2008H 1-1 Skříň policováDHM21075
5 718.00ks1.0005 718.0012.12.2008H 0-0 Skříň vysokáDHM21074

22 848.10ks1.00022 848.1030.12.2008Server AlicomDHM21073
2 915.50ks1.0002 915.5030.12.2008Monitor Philips LCD 19"DHM21072
2 915.50ks1.0002 915.5030.12.2008Monitor Philips LCD 19"DHM21072
2 915.50ks1.0002 915.5030.12.2008Monitor Philips LCD 19"DHM21071
4 057.90ks1.0004 057.9030.12.2008Multifunkční zařízení Canon MF4010DHM21069

17 969.00ks1.00017 969.0030.12.2008Kopírka Kyocera KM 1635DHM21068
7 120.00ks4.0001 780.0024.11.2008Pneumatiky Kleber zimníDHM21066
1 180.00ks2.000590.0021.11.2008Židle jednací Taurus/C 06 modráDHM21060

590.00ks1.000590.0021.11.2008Židle jednací Taurus/C 06 modráDHM21060
590.00ks1.000590.0021.11.2008Židle jednací Taurus/C 06 modráDHM21060

1 180.00ks2.000590.0021.11.2008Židle jednací Taurus/C 06 modráDHM21060
1 180.00ks2.000590.0021.11.2008Židle jednací Taurus/C 06 modráDHM21060
6 581.00ks1.0006 581.0021.11.2008Stůl jednací kancelářský NHS 200DHM21059

942.00ks1.000942.0001.12.2008Fonendoskop Standard Prestige ChildDHM21057
515.00ks1.000515.0018.11.2008Krtek s metrem - obrázkovéDHM21055

12 733.00ks1.00012 733.0001.12.2008Počítač HP dx2400DHM21053
10 000.00ks1.00010 000.0029.12.2008Pokoj IGOR, třešeňDHM21051

4 950.00ks2.0002 475.0023.10.2008Autosedačka dětská ZenithDHM21048
1 998.00ks2.000999.0030.09.2008Lehátko s hračkamiDHM21043
1 690.00ks1.0001 690.0016.09.2008Mobilní telefon Nokia 2630DHM21042
2 055.00ks1.0002 055.0001.12.2008Tiskárna Canon LBP-2900 blackDHM21040

22 610.00ks1.00022 610.0015.08.2008Dřevěný plot (ohrádka)DHM21039
1 490.00ks1.0001 490.0001.09.2008Mikrovlnná trouba Daewoo KOR 8A07DHM21038

882.60ks1.000882.6001.12.2008Karta PCI D-LINK AirPlusG, WiFiDHM21037
882.60ks1.000882.6001.12.2008Karta PCI D-LINK AirPlusG, WiFiDHM21036

Celková cenaMjMnožstvíPořizovací cenaDatum zařazeníNázevČíslo
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2 205.96ks1.0002 205.9612.04.2010věšáková stěna s policí a zrcadlemDHM21220
2 205.96ks1.0002 205.9612.04.2010věšáková stěna s policí a zrcadlemDHM21219
2 205.96ks1.0002 205.9612.04.2010věšáková stěna s policí a zrcadlemDHM21218
2 205.96ks1.0002 205.9612.04.2010věšáková stěna s policí a zrcadlemDHM21217
5 098.69ks1.0005 098.6912.04.2010skříň šatní - třešeň, 2dvéřováDHM21216
5 098.69ks1.0005 098.6912.04.2010skříň šatní - třešeň, 2dvéřováDHM21215
5 098.69ks1.0005 098.6912.04.2010skříň šatní - třešeň, 2dvéřováDHM21214
5 098.69ks1.0005 098.6912.04.2010skříň šatní - třešeň, 2dvéřováDHM21213
8 715.66ks6.0001 452.6112.04.2010židle OLINA, plast-hliník, bíláDHM21212
2 905.22ks2.0001 452.6112.04.2010židle OLINA, plast-hliník, bíláDHM21211
2 905.22ks2.0001 452.6112.04.2010židle s OLINA,plast-hliník,bíláDHM21210
2 485.33ks1.0002 485.3309.04.2010stůl pod TVDHM21209
2 485.33ks1.0002 485.3309.04.2010stůl pod TVDHM21208
4 545.12ks2.0002 272.5609.04.2010obkladový panelDHM21207
6 089.29ks1.0006 089.2909.04.2010lůžko bez úlož. prostoru vč. matraceDHM21206

12 178.58ks2.0006 089.2909.04.2010lůžko bez úlož. prostoru vč. matraceDHM21205
11 850.00ks1.00011 850.0016.03.2010stonožka didaktickáDHM21204
2 714.00ks1.0002 714.0003.03.2010HP Tiskárna DJ 8000 Ink.DHM21203
5 000.00ks1.0005 000.0001.02.2010Obraz Zátiší s ovocem a květinami, autorDHM21202

10 000.00ks1.00010 000.0001.02.2010Obraz Chlapec s drůbeží, autor neznámýDHM21201
3 192.00ks1.0003 192.0001.02.2010ultrazvukový zvlhčovač BU7000 BIONAIREDHM21200
1 904.00ks1.0001 904.0001.02.2010Slon - ultrazvuk. zvlhč. BU1500 BIONAIREDHM21199
1 904.00ks1.0001 904.0001.02.2010Slon - ultrazvuk. zvlhč. BU1500 BIONAIREDHM21198
4 000.00ks1.0004 000.0001.02.2010čistič vzduchu BAP1700 BIONAIREDHM21197

18 636.00ks1.00018 636.0001.01.2009softwareDHM21196
11 185.00ks1.00011 185.0001.01.2009softwareDHM21195
23 812.40ks1.00023 812.4001.01.2009software WEMADHM21194

2 650.00ks2.0001 325.0029.12.2008TATA Židle olše, CYLONDHM21193
1 325.00ks1.0001 325.0029.12.2008TATA Židle olše, CYLONDHM21192

16 591.00ks1.00016 591.0018.03.2009SW ShiftMaster SM50_2DHM21191
16 591.00ks1.00016 591.0018.03.2009SW ShiftMaster SM50_2DHM21190

2 901.00ks1.0002 901.0030.11.2009mobilní telefon Nokia 6303 stříbrnýDHM21189
2 490.00ks1.0002 490.0030.12.2009Modem CDMA Axesstel MV110NH USBDHM21188
2 844.10ks2.0001 422.0530.12.2009pánev teflon 40 cmDHM21187
1 886.15ks1.0001 886.1530.12.2009hrnec nerez s pokl. 32 cmDHM21183
2 368.10ks1.0002 368.1030.12.2009hrnec nerez 36 cmDHM21182

10 440.00ks6.0001 740.0022.12.2009Židle AXEL natur V30DHM21179
6 350.00ks1.0006 350.0022.12.2009Obdélníkový stůl (120x80xV52)DHM21178

21 717.50ks1.00021 717.5022.12.2009Notebook DELL Vostro 1520/C2DDHM21177
2 572.00ks1.0002 572.0016.12.2009Mladý stavitelDHM21175
2 572.00ks1.0002 572.0016.12.2009Mladý stavitelDHM21175
3 364.00ks2.0001 682.0015.12.2009Lego 4665DHM21171
1 340.00ks1.0001 340.0015.12.2009Lego 5593 Duplo CirkusDHM21170
1 340.00ks1.0001 340.0015.12.2009Lego 5593 Duplo CirkusDHM21170
1 060.00ks1.0001 060.0015.12.2009Lego 3597 Duplo Lůďa a JulčaDHM21169
5 720.00ks1.0005 720.0015.12.2009Autosedačka Jané Indy PlusDHM21165

11 340.00ks1.00011 340.0015.12.2009Kočárek Hoco Zaphir X Beige sDHM21164
2 024.00ks2.0001 012.0015.12.2009Chicco HrazdičkaDHM21161
1 026.00ks1.0001 026.0015.12.2009Chicco Deejay pianoDHM21160
1 026.00ks1.0001 026.0015.12.2009Chicco Deejay pianoDHM21160
1 990.00ks1.0001 990.0019.11.2009mobilní telefon NOKIA 5000DHM21159
1 700.00ks1.0001 700.0021.10.2009sedací pytel EUROBALL bílo-modrýDHM21157
2 025.50ks1.0002 025.5007.10.2009Teploměr ThermoFlash LX-26DHM21154
2 025.50ks1.0002 025.5007.10.2009Teploměr ThermoFlash LX-26DHM21153
8 652.00ks2.0004 326.0029.12.2008HK 24 C KontejnerDHM21146

12 978.00ks3.0004 326.0029.12.2008HK 24 C KontejnerDHM21144
4 326.00ks1.0004 326.0029.12.2008HK 24 C KontejnerDHM21144
3 606.00ks1.0003 606.0029.12.2008ERG 121 Stůl přídavnýDHM21143
1 984.00ks1.0001 984.0005.08.2009teploměr bezkontaktníDHM21142
3 620.00ks1.0003 620.0029.12.2008HS-1600 Stůl psacíDHM21140
3 620.00ks1.0003 620.0029.12.2008HS-1600 Stůl psacíDHM21139
3 620.00ks1.0003 620.0029.12.2008HS-1600 Stůl psacíDHM21138
3 620.00ks1.0003 620.0029.12.2008HS-1600 Stůl psacíDHM21137
3 620.00ks1.0003 620.0029.12.2008HS-1600 Stůl psacíDHM21136
3 620.00ks1.0003 620.0029.12.2008HS-1600 Stůl psacíDHM21135
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17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21289
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21288
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21287
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21286
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21285
25 000.80ks1.00025 000.8020.10.2010vestavná skříňDHM21284
24 992.60ks1.00024 992.6020.10.2010vestavná skříňDHM21283
25 000.70ks1.00025 000.7020.10.2010vestavná skříňDHM21282
25 000.70ks1.00025 000.7020.10.2010vestavná skříňDHM21281

6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21280
6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21279
6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21278
6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21277
6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21276
6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21275
6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21274
6 534.00ks1.0006 534.0027.10.2010postýlka Míša včetně matraceDHM21273
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21272
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21271
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21270
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21269
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21268
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21267
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21266
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21265
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21264
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21263
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21262
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21261
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21260
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21259
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21258
1 656.00ks1.0001 656.0025.10.2010stolek odkládacíDHM21257
9 590.00ks1.0009 590.0025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21256
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21255
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21254
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21253
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21252
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21251
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21250
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21249
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21248
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21247
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21246
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21245
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21244
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21243
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21242
9 590.40ks1.0009 590.4025.10.2010lůžko s úložným prostoremDHM21241
2 650.00ks2.0001 325.0029.12.2008TATA Židle olše, CYLONDHM21240
3 200.00ks1.0003 200.0019.10.2010Autosedačka Cyber Solution X FIXDHM21239
2 299.00ks1.0002 299.0019.10.2010Autosedačka 9-25 kg 4 baby WeelmDHM21238
2 299.00ks1.0002 299.0019.10.2010Autosedačka 9-25 kg 4 baby WeelmDHM21237
4 872.00ks1.0004 872.0001.07.2010Fotoaparát Canon Ixus 105 ISDHM21232
5 028.00ks1.0005 028.0031.05.2010multifunkční tiskárna Laser Jet M1212nfDHM21230
1 224.99ks1.0001 224.9912.04.2010noční stolek - třešeňDHM21229
1 224.99ks1.0001 224.9912.04.2010noční stolek - třešeňDHM21229
1 224.99ks1.0001 224.9912.04.2010noční stolek - třešeňDHM21228
2 957.04ks2.0001 478.5212.04.2010botník - třešeňDHM21227
1 478.52ks1.0001 478.5212.04.2010botník - třešeňDHM21226
1 478.52ks1.0001 478.5212.04.2010botník - třešeňDHM21225
3 429.98ks1.0003 429.9812.04.2010skříň policová - třešeň, 1dvéřováDHM21224
3 429.98ks1.0003 429.9812.04.2010skříň policová - třešeň, 1dvéřováDHM21223
3 429.98ks1.0003 429.9812.04.2010skříň policová - třešeň, 1dvéřováDHM21222
3 429.98ks1.0003 429.9812.04.2010skříň policová - třešeň, 1dvéřováDHM21221
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5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21354
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21353
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21352
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21351
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21350
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21349
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21348
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21347
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21346
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21345
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21344
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21343
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21342
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21341
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21340
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21339
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21338
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21337
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21336
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21335
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21334
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21333
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21332
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21331
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21330
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21329
1 974.00ks1.0001 974.0020.10.2010židle dětská s područkouDHM21328
1 974.00ks1.0001 974.0020.10.2010židle dětská s područkouDHM21327
1 974.00ks1.0001 974.0020.10.2010židle dětská s područkouDHM21326

925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21325
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21324
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21323
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21322
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21321

1 974.00ks1.0001 974.0020.10.2010židle dětská s područkouDHM21320
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21319
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21318
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21317
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21316
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21315
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětská oranžováDHM21314
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětská oranžováDHM21313
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětská oranžováDHM21312
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětská oranžováDHM21311
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětská oranžováDHM21310

1 974.00ks1.0001 974.0020.10.2010židle dětská s područkouDHM21309
1 974.00ks1.0001 974.0020.10.2010židle dětská s područkouDHM21308

925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21307
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21306
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21305
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21304
925.20ks1.000925.2020.10.2010židle dětskáDHM21303

17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21302
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21301
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21300
11 239.80ks1.00011 239.8020.10.2010vestavná skříňDHM21299
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21298
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21297
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21296
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21295
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21294
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21293
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21292
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21291
17 855.20ks1.00017 855.2020.10.2010vestavná skříňDHM21290
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6 793.00ks1.0006 793.0022.11.2010jednací stůlDHM21420
23 054.40ks1.00023 054.4022.11.2010kancelářský stůlDHM21419

8 098.00ks1.0008 098.0011.11.2010televize LG 26" LCD HD ReadyDHM21418
5 999.00ks1.0005 999.0011.11.2010chladnička s mrazničkou ELECTROLUXDHM21417
5 999.00ks1.0005 999.0011.11.2010chladnička s mrazničkou ELECTROLUXDHM21416
5 999.00ks1.0005 999.0011.11.2010chladnička s mrazničkou ELECTROLUXDHM21415
5 999.00ks1.0005 999.0011.11.2010chladnička s mrazničkou ELECTROLUXDHM21414
4 699.00ks1.0004 699.0011.11.2010chladnička CANDY (85 cm)DHM21413
7 899.00ks1.0007 899.0011.11.2010televize LG 26" LCD HD ReadyDHM21412
7 899.00ks1.0007 899.0011.11.2010televize LG 26" LCD HD ReadyDHM21411
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21410
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21409
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21408
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21407
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21406
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21405
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21404
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21403
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21402
1 159.20ks1.0001 159.2003.11.2010kuchyňská židleDHM21401

792.00ks1.000792.0003.11.2010věšák na ručníkyDHM21400
792.00ks1.000792.0003.11.2010věšák na ručníkyDHM21399
792.00ks1.000792.0003.11.2010věšák na ručníkyDHM21398
792.00ks1.000792.0003.11.2010věšák na ručníkyDHM21397

1 548.00ks1.0001 548.0003.11.2010policová skříňkaDHM21396
1 548.00ks1.0001 548.0003.11.2010policová skříňkaDHM21395
1 548.00ks1.0001 548.0003.11.2010policová skříňkaDHM21394
1 548.00ks1.0001 548.0003.11.2010policová skříňkaDHM21393
8 007.50ks1.0008 007.5003.11.2010přebalovací pultDHM21392
8 007.50ks1.0008 007.5003.11.2010přebalovací pultDHM21391
8 007.50ks1.0008 007.5003.11.2010přebalovací pultDHM21390
8 007.50ks1.0008 007.5003.11.2010přebalovací pultDHM21389
2 205.40ks1.0002 205.4003.11.2010jídelní stůl čtverc.DHM21388
2 354.40ks1.0002 354.4003.11.2010jídelní stůl obd.DHM21387
2 354.40ks1.0002 354.4003.11.2010jídelní stůl obd.DHM21386
2 355.60ks1.0002 355.6003.11.2010jídelní stůlDHM21385
2 355.60ks1.0002 355.6003.11.2010jídelní stůlDHM21384
2 355.60ks1.0002 355.6003.11.2010jídelní stůlDHM21383
2 355.60ks1.0002 355.6003.11.2010jídelní stůlDHM21382
4 101.60ks1.0004 101.6003.11.2010pracovní stůlDHM21381
4 101.60ks1.0004 101.6003.11.2010pracovní stůlDHM21380
4 101.60ks1.0004 101.6003.11.2010pracovní stůlDHM21379
4 101.60ks1.0004 101.6003.11.2010pracovní stůlDHM21378

41 172.00ks1.00041 172.0003.11.2010skříňová sestavaDHM21377
41 172.00ks1.00041 172.0003.11.2010skříňová sestavaDHM21376
41 172.00ks1.00041 172.0003.11.2010skříňová sestavaDHM21375
41 172.00ks1.00041 172.0003.11.2010skříňová sestavaDHM21374
10 999.00ks1.00010 999.0018.11.2010televize LG 42PT81DHM21373

3 501.00ks1.0003 501.0009.11.2010regál kovovýDHM21372
3 501.00ks1.0003 501.0009.11.2010regál kovovýDHM21371

26 748.00ks1.00026 748.0020.10.2010box šatnovýDHM21369
26 748.00ks1.00026 748.0020.10.2010box šatnovýDHM21368

5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21367
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21366
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21365
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21364
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21363
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21362
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21361
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21360
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21359
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21358
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21357
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21356
5 976.00ks1.0005 976.0020.10.2010pracovní skříňkaDHM21355
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13 384.74ks1.00013 384.7401.01.2011Pracovní stůl s trnožíDHM21496
36 382.16ks1.00036 382.1601.01.2011Šrkabka brambor 12 kgDHM21495

9 491.00ks1.0009 491.0001.01.2011Regál na nádobí 4-policovýDHM21494
22 741.89ks1.00022 741.8901.01.2011Chladicí skříň jednodveřováDHM21493
22 729.72ks1.00022 729.7201.01.2011Pracovní stůl s ohřívací vodní lázníDHM21492
13 993.14ks1.00013 993.1401.01.2011Pracovní stůl s trnožíDHM21491
13 628.10ks1.00013 628.1001.01.2011Pracovní stůl s trnožíDHM21490

8 517.56ks1.0008 517.5601.01.2011Pracovní stůl s policíDHM21489
23 708.00ks1.00023 708.0009.05.2011zásuvková skříňka s manéžkouDHM21486
39 980.00ks1.00039 980.0003.05.2011AQUEL 400 + Energy - úpravna vodyDHM21485
12 698.00ks1.00012 698.0019.04.2011Houpadlo pružinové Mořský koníkDHM21484
12 698.00ks1.00012 698.0019.04.2011Houpadlo pružinové MaxipesDHM21483
12 097.00ks1.00012 097.0019.04.2011Kladina JezevčíkDHM21482
12 698.00ks1.00012 698.0019.04.2011Houpadlo pružinové KačenkaDHM21481
12 698.00ks1.00012 698.0019.04.2011houpadlo pružinové KoníkDHM21480

1 159.00ks1.0001 159.0031.03.2011kuchyňská židle tulipán T2DHM21479
18 414.00ks1.00018 414.0015.04.2011stolní počítač DELL Inspiron580DHM21478

6 798.00ks1.0006 798.0015.04.2011dětská postýlka vč. matraceDHM21477
6 798.00ks1.0006 798.0015.04.2011dětská postýlka vč. matraceDHM21476
6 798.00ks1.0006 798.0015.04.2011dětská postýlka vč. matraceDHM21475
6 798.00ks1.0006 798.0015.04.2011dětská postýlka vč. matraceDHM21474
6 798.00ks1.0006 798.0015.04.2011dětská postýlka vč. matraceDHM21473
6 798.00ks1.0006 798.0015.04.2011dětská postýlka vč. matraceDHM21472
1 159.00ks1.0001 159.0031.03.2011kuchyňská židle Tulipán T2DHM21471

10 697.00ks1.00010 697.0031.03.2011police s osvětlenímDHM21470
6 160.00ks1.0006 160.0031.03.2011skříň policováDHM21469

11 874.00ks1.00011 874.0031.03.2011přebalovací pult 750 mmDHM21468
11 750.00ks1.00011 750.0031.03.2011přebalovací pult 700 mmDHM21467
16 090.00ks1.00016 090.0030.03.2011shrnovací dveře 511x251 oponaDHM21466

9 935.00ks1.0009 935.0028.03.2011shrnovací dveře 286x252DHM21465
10 244.00ks1.00010 244.0028.03.2011shrnovací dveře 260x252DHM21464

3 700.00ks1.0003 700.0031.12.2010vysavač ETADHM21463
26 616.00ks1.00026 616.0031.12.2010chladicí skříň LIEBHERRDHM21462
16 347.00ks1.00016 347.0021.12.2010kuchyňská linkaDHM21461
32 484.80ks1.00032 484.8021.12.2010přebalovací pult vč. osvětleníDHM21460
50 907.20ks1.00050 907.2021.12.2010dětská manéžDHM21459

2 113.00ks1.0002 113.0022.12.2010stůl přídavný půlkruhovýDHM21458
2 113.00ks1.0002 113.0022.12.2010stůl přídavný půlkruhovýDHM21457
9 240.00ks1.0009 240.0007.12.2010vozík na přepravu termoboxůDHM21456
3 837.00ks1.0003 837.0008.12.2010závěsná skříňkaDHM21448
3 837.00ks1.0003 837.0008.12.2010závěsná skříňkaDHM21447
3 837.00ks1.0003 837.0008.12.2010závěsná skříňkaDHM21446
3 837.00ks1.0003 837.0008.12.2010závěsná skříňkaDHM21445
4 336.00ks1.0004 336.0008.12.2010skříňka pod umyvadloDHM21444

10 251.00ks1.00010 251.0013.12.2010vrátník Ateus HeliosDHM21443
6 089.29ks1.0006 089.2909.04.2010lůžko bez úlož. prostoru vč. matraceDHM21442
1 224.99ks1.0001 224.9912.04.2010noční stolek - třešeňDHM21441
3 888.00ks1.0003 888.0025.11.2010ZyXEL GS1100-16DHM21440

38 762.00ks1.00038 762.0028.11.2010telef. ústředna Omega Lite 1ISDN/20DHM21439
1 310.00ks1.0001 310.0011.11.2010mikrovlnka ELECTROLUX EMM 21000 WDHM21438
1 310.00ks1.0001 310.0011.11.2010mikrovlnkaDHM21437
1 310.00ks1.0001 310.0011.11.2010mikrovlnka ELECTROLUX EMM 21000 WDHM21435
1 186.00ks1.0001 186.0011.11.2010DVD přehrávač LG DVX582HDHM21434
1 186.00ks1.0001 186.0011.11.2010DVD přehrávač LG DVX582HDHM21433
1 186.00ks1.0001 186.0011.11.2010DVD přehrávač LG DVX582HDHM21432
1 186.00ks1.0001 186.0011.11.2010DVD přehrávač LG DVX582HDHM21431
2 127.50ks1.0002 127.5011.11.2010věž Sony CMT-EH26DHM21430
2 127.50ks1.0002 127.5011.11.2010věž Sony CMT-EH26DHM21429
2 127.50ks1.0002 127.5011.11.2010věž Sony CMT-EH26DHM21428
2 127.50ks1.0002 127.5011.11.2010věž Sony CMT-EH26DHM21427
1 888.20ks1.0001 888.2022.11.2010skříň na ledniciDHM21426
6 678.00ks1.0006 678.0022.11.2010šatní skříň 500 mmDHM21424
8 066.00ks1.0008 066.0022.11.2010policová skříň se sklemDHM21423
7 092.00ks1.0007 092.0022.11.2010policová skříň s nikouDHM21422
6 848.40ks1.0006 848.4022.11.2010šatní skříň 600 mmDHM21421
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5 500.00ks1.0005 500.0009.11.2011kočár trojkombinaceDHM21563
5 500.00ks1.0005 500.0008.11.2011kočárek trojkombinaceDHM21562

12 600.00ks1.00012 600.0014.11.2011PV Dell Vostro 260 STDHM21561
11 990.00ks1.00011 990.0019.10.2011Myčka Siemens SN 25M887 EUDHM21560
1 060.00ks1.0001 060.0001.01.2011Lego 3597 Duplo Lůďa a JulčaDHM21559
3 825.00ks1.0003 825.0029.08.2011monitor LCD Dell E190S černý 19"DHM21558
3 724.00ks1.0003 724.0025.08.2011tři zásuvky s ohrádkouDHM21557
5 239.00ks1.0005 239.0025.08.2011tři zásuvky s ohrádkouDHM21556
3 695.00ks1.0003 695.0025.08.2011tři zásuvky s ohrádkouDHM21555
2 655.00ks1.0002 655.0025.08.2011kontejner třízásuv. na kolečkáchDHM21554
2 655.00ks1.0002 655.0025.08.2011kontejner třízásuv. na kolečkáchDHM21553
2 655.00ks1.0002 655.0025.08.2011kontejner třízásuv. na kolečkáchDHM21552
1 837.00ks1.0001 837.0025.08.2011pracovní stůl s kov. nohama 100x55DHM21551
1 788.70ks1.0001 788.7025.08.2011pracovní stůl s kov. nohama 100x55DHM21550
1 941.00ks1.0001 941.0025.08.2011pracovní stůl s kov. nohama 120x55DHM21549
3 650.00ks1.0003 650.0015.08.2011stůl psacíDHM21548
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21547
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21546
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21545
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21544
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21543
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21542
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21541
4 815.00ks1.0004 815.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21540
4 816.00ks1.0004 816.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21539
4 816.00ks1.0004 816.0002.08.2011dětská autosedačka 0-12 měsícůDHM21538
6 805.00ks1.0006 805.0015.08.2011skříň šatní hl. dělená atypDHM21537
6 116.00ks1.0006 116.0015.08.2011skříň šatní dělená atypDHM21536
3 840.00ks1.0003 840.0015.08.2011skříň středníDHM21535
2 126.00ks1.0002 126.0015.08.2011regál úzký nízkyDHM21534
6 355.00ks1.0006 355.0015.08.2011skříň 4dveřová + soklDHM21533
6 204.00ks1.0006 204.0015.08.2011skříň 4dveřová + soklDHM21532

11 678.00ks2.0005 839.0015.08.2011skříň 4dveřová + nika + soklDHM21531
7 426.00ks2.0003 713.0015.08.2011kontejnerDHM21530
3 713.00ks1.0003 713.0015.08.2011kontejnerDHM21529
4 765.00ks1.0004 765.0015.08.2011stůl psací s přídav. stolemDHM21528
3 290.00ks1.0003 290.0015.08.2011stůl psací atypDHM21527

38 665.00ks1.00038 665.0019.04.2011Dvojhoupačka MDHM21526
8 404.00ks1.0008 404.0028.07.2011shrnovací dveře 140 x 249DHM21525

11 269.00ks1.00011 269.0025.07.2011PC DELL Vostro 230DHM21523
34 863.00ks1.00034 863.0023.06.2011Robot Coupé Blixér 2DHM21522

3 690.00ks1.0003 690.0017.06.2011přebalovací pultDHM21521
4 999.00ks1.0004 999.0017.06.2011kočár kombinovanýDHM21520
4 999.00ks1.0004 999.0017.06.2011kočár kombinovanýDHM21519
4 500.00ks1.0004 500.0017.06.2011hluboký kočárDHM21518
4 500.00ks1.0004 500.0017.06.2011hluboký kočárDHM21517

31 353.00ks1.00031 353.0016.06.2011rohová sedací souprava s křeslemDHM21516
16 260.00ks1.00016 260.0026.05.2011Kruhový bazén z Ridany - na míčkyDHM21515

7 534.00ks1.0007 534.0024.05.2011Skříň policováDHM21514
6 307.00ks1.0006 307.0024.05.2011Skříňs s horní zásuvkouDHM21513
4 590.00ks1.0004 590.0024.05.2011mobilní ohniště WeberDHM21512
3 208.00ks1.0003 208.0024.05.2011Zahradní lavice Dřevoland-Max 2mDHM21511
3 208.00ks1.0003 208.0024.05.2011Zahradní lavice Dřevoland-Max 2mDHM21510
4 691.00ks1.0004 691.0024.05.2011Zahradní sestava Dřevoland Pidi-MaxDHM21509
4 691.00ks1.0004 691.0024.05.2011Zahradní sestava Dřevoland Pidi-MaxDHM21508
9 402.00ks1.0009 402.0024.05.2011Zahradní sestava Dřevoland-Max 2mDHM21507
8 068.00ks1.0008 068.0024.05.2011Zahradní sestava Dřevoland-Max 2m BODHM21506

26 282.76ks1.00026 282.7601.01.2011Kuchyňská linka 1,60 mDHM21505
26 282.76ks1.00026 282.7601.01.2011Kuchyňská linka 1,60 mDHM21504
19 712.07ks1.00019 712.0701.01.2011Kuchyňská linka 1,20 mDHM21503
27 761.17ks1.00027 761.1701.01.2011Kuchyňská linka 1,69 mDHM21502
27 596.90ks1.00027 596.9001.01.2011Kuchyňská linka 1,68 mDHM21501
25 625.69ks1.00025 625.6901.01.2011Kuchyňská linka 1,56 mDHM21500
26 282.76ks1.00026 282.7601.01.2011Kuchyňská linka 1,60 mDHM21499
26 282.80ks1.00026 282.8001.01.2011Kuchyňská linka 1,60 mDHM21498
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9 990.00ks1.0009 990.0007.11.2013sedací souprava rohováDHM21640
9 990.00ks1.0009 990.0007.11.2013sedací souprava rohováDHM21639
5 990.00ks1.0005 990.0007.11.2013pohovka rozkládacíDHM21638
5 990.00ks1.0005 990.0007.11.2013pohovka rozkládacíDHM21637

17 403.00ks1.00017 403.0008.10.2013PC Dell VostroDHM21636
18 870.00ks1.00018 870.0008.10.2013notebook InspironDHM21635
11 698.00ks1.00011 698.0013.09.2013kávovar Espresso DE LONGHIDHM21634
8 490.00ks1.0008 490.0012.09.2013mobilní telefon LG NexusDHM21633
6 171.00ks1.0006 171.0030.08.2013mobilní telefon Samsung Galaxy Core DuosDHM21632
6 171.00ks1.0006 171.0030.08.2013mobilní telefon Samsung Galaxy Core DuosDHM21631
6 488.00ks1.0006 488.0030.08.2013mobilní telefon Samsung Galaxy S IIIDHM21630

38 720.00ks1.00038 720.0021.08.2013markýza ClasaDHM21628
3 800.00ks1.0003 800.0021.08.2013kočárek Knorr PramDHM21627
3 000.00ks1.0003 000.0021.08.2013kočárek VolcanoDHM21626

35 153.00ks1.00035 153.0029.07.2013robot Coupe Blixer 2DHM21625
7 213.00ks1.0007 213.0009.07.2013regál pozinkDHM21623
3 638.00ks1.0003 638.0027.06.2013sušák na prádloDHM21622
3 058.00ks1.0003 058.0026.03.2013plachta na zakrytí pískovištěDHM21621
5 470.00ks1.0005 470.0019.03.2013Kočárek TakoDHM21620
3 729.00ks1.0003 729.0031.01.2013vitrína NoboDHM21619

38 525.20ks1.00038 525.2031.01.2013rehabilitační lehátko el.DHM21618
11 784.00ks1.00011 784.0027.12.2012skříň zásuvkováDHM21617
30 190.00ks1.00030 190.0027.12.2012skříň policová, posuvné dveřeDHM21616
30 191.00ks1.00030 191.0027.12.2012skříň policová, posuvné dveřeDHM21615
47 578.00ks1.00047 578.0027.12.2012skříňová sestavaDHM21614

7 990.00ks1.0007 990.0010.12.2012dětský kočárek XA asiaDHM21612
3 550.00ks1.0003 550.0010.12.2012dětský kočárek SprinterDHM21611
3 550.00ks1.0003 550.0010.12.2012dětský kočárek SprinterDHM21610
4 338.00ks1.0004 338.0009.11.2012GPS navigace Garmin NuviDHM21607
4 653.00ks1.0004 653.0009.10.2012čistička vzduchu BAP1700 BIONAIREDHM21605
4 653.00ks1.0004 653.0009.10.2012čistička vzduchu BAP1700 BIONAIREDHM21604
4 653.00ks1.0004 653.0009.10.2012čistička vzduchu BAP1700 BIONAIREDHM21603
4 653.00ks1.0004 653.0009.10.2012čistička vzduchu BAP1700 BIONAIREDHM21602
4 653.00ks1.0004 653.0009.10.2012čistička vzduchu BAP1700 BIONAIREDHM21601
4 653.00ks1.0004 653.0009.10.2012čistička vzduchu BAP1700 BIONAIREDHM21600
7 660.00ks1.0007 660.0014.09.2012postel s matrací a roštem - dvoulůžkoDHM21599
5 399.00ks1.0005 399.0012.06.2012autosedačka Cybex Pallas FIXDHM21598
5 399.00ks1.0005 399.0012.06.2012autosedačka Cybex Pallas FIXDHM21597
5 399.00ks1.0005 399.0012.06.2012autosedačka Cybex Pallas FIXDHM21596

14 999.00ks1.00014 999.0007.06.2012kočárek pro dvojčataDHM21595
35 000.00ks1.00035 000.0006.06.2012vysavač RAINBOW E2DHM21594
35 000.00ks1.00035 000.0006.06.2012vysavač RAINBOW E2DHM21593
35 000.00ks1.00035 000.0006.06.2012vysavač RAINBOW E2DHM21592
10 722.00ks1.00010 722.0003.04.2012odsávačka el. ASPEED Profesional 8DHM21585
10 721.00ks1.00010 721.0003.04.2012odsávačka el. ASPEED Profesional 8DHM21584
10 773.00ks1.00010 773.0026.03.2012Odsávačka el. ASPEED Profesional 8DHM21583

4 027.00ks1.0004 027.0001.01.2012vysavačDHM21582
5 500.00ks1.0005 500.0017.01.2012dětský kočárek AlvaroDHM21581
5 500.00ks1.0005 500.0017.01.2012dětský kočárek AlvaroDHM21580
5 500.00ks1.0005 500.0017.01.2012dětský kočárek AlvaroDHM21579
5 500.00ks1.0005 500.0017.01.2012dětský kočárek AlvaroDHM21578
2 990.00ks1.0002 990.0001.12.2011židle Skruvsta otočnáDHM21577
2 990.00ks1.0002 990.0001.12.2011židle Skruvsta otočnáDHM21576
2 990.00ks1.0002 990.0001.12.2011židle Skruvsta otočnáDHM21575
2 990.00ks1.0002 990.0001.12.2011židle Skruvsta otočnáDHM21574

14 990.00ks1.00014 990.0001.12.2011myčka nádobí BDF683SSDHM21573
4 715.00ks1.0004 715.0007.12.2011inkoustová tiskárna HP Office Jet ProDHM21572
5 990.00ks1.0005 990.0029.12.2011televize Samsung BTV LCDDHM21571
3 676.00ks1.0003 676.0022.12.2011zvlhčovač vzduchu BIONAIREDHM21570
3 677.00ks1.0003 677.0022.12.2011zvlhčovač vzduchu BIONAIREDHM21569
4 429.00ks1.0004 429.0008.12.2011šicí stroj SINGER 4210DHM21568

18 274.00ks1.00018 274.0008.12.2011vestavná skříň 1200 mmDHM21567
15 000.00ks1.00015 000.0007.12.2011kočárek pro dvojčataDHM21566

5 500.00ks1.0005 500.0007.12.2011kočárek AlvaroDHM21565
3 936.00ks1.0003 936.0030.11.2011mobilní telefon Nokia C5-00DHM21564
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7 093.00ks1.0007 093.0028.11.2014dětský kočárek Spring CoolDHM21727
17 990.00ks1.00017 990.0025.11.2014notebook Dell InspironDHM21726

9 990.00ks1.0009 990.0025.11.2014chladnička SamsungDHM21725
5 643.00ks1.0005 643.0021.11.2014skříň policováDHM21724
3 814.00ks1.0003 814.0005.11.2014skříň žaluziováDHM21720
3 814.00ks1.0003 814.0005.11.2014skříň žaluziováDHM21719
5 050.00ks1.0005 050.0005.11.2014chladnička ZanussiDHM21716
5 050.00ks1.0005 050.0005.11.2014chladnička ZanussiDHM21715

11 682.00ks1.00011 682.0005.11.2014mraznička ElektroluxDHM21714
3 670.00ks1.0003 670.0005.11.2014inhalátor FazziniDHM21713
3 670.00ks1.0003 670.0005.11.2014inhalátor FazziniDHM21712
3 670.00ks1.0003 670.0005.11.2014inhalátor FazziniDHM21711
3 670.00ks1.0003 670.0005.11.2014inhalátor FazziniDHM21710
3 670.00ks1.0003 670.0005.11.2014inhalátor FazziniDHM21709
6 300.00ks1.0006 300.0024.10.2014stolek pod sterilizátorDHM21708
4 797.00ks1.0004 797.0021.10.2014skříň policováDHM21707
3 699.00ks1.0003 699.0021.10.2014skříň žaluziováDHM21706
3 699.00ks1.0003 699.0021.10.2014skříň žaluziováDHM21705
4 299.00ks1.0004 299.0014.10.2014inkoustová tiskárna HPDHM21704
3 190.00ks1.0003 190.0027.08.2014chladnička PhilcoDHM21701
4 021.88ks1.0004 021.8820.08.2014dětská postel EmilyDHM21699
4 019.00ks1.0004 019.0020.08.2014dětská postel EmilyDHM21698
4 019.00ks1.0004 019.0020.08.2014dětská postel EmilyDHM21697
4 019.00ks1.0004 019.0020.08.2014dětská postel EmilyDHM21696
4 019.00ks1.0004 019.0020.08.2014dětská postel EmilyDHM21695
4 019.00ks1.0004 019.0020.08.2014dětská postel EmilyDHM21694
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21693
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21692
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21691
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21690
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21689
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21688
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21687
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21686
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21685
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21684
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21683
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21682
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21681
6 250.00ks1.0006 250.0020.08.2014dětská postýlka CindarellaDHM21680
8 590.00ks1.0008 590.0004.08.2014kávovar Delonghi EcamDHM21679
3 799.00ks1.0003 799.0004.08.2014Domeček TriangleDHM21678
5 499.00ks1.0005 499.0004.08.2014Domeček Velká VilaDHM21677

13 750.14ks1.00013 750.1430.07.2014počítač Dell InspironDHM21676
8 499.00ks1.0008 499.0016.06.2014zahradní souprava (stůl a 2 lavice)DHM21673
8 499.00ks1.0008 499.0016.06.2014zahradní souprava (stůl a 2 lavice)DHM21672
3 450.00ks1.0003 450.0003.06.2014stojan na kolaDHM21671

16 131.00ks1.00016 131.0006.05.2014počítač Dell Vostro 270DHM21662
15 821.00ks1.00015 821.0017.04.2014sdílený diskDHM21661
14 505.00ks1.00014 505.0017.04.2014počítač Dell Vostro 270DHM21659
10 024.00ks1.00010 024.0026.03.2014počítač LenovoDHM21658

4 550.00ks1.0004 550.0013.03.2014vozíkDHM21656
2 799.00ks1.0002 799.0030.01.2014monitor PhilipsDHM21655
7 990.00ks1.0007 990.0031.12.2013digitální fotoaparát OlympusDHM21654
8 999.00ks1.0008 999.0031.12.2013benzínová sekačkaDHM21653
3 591.00ks1.0003 591.0031.12.2013příklepová vrtačkaDHM21651
7 800.00ks1.0007 800.0030.12.2013polohovací křeslo BolsDHM21650
7 800.00ks1.0007 800.0030.12.2013polohovací křeslo BolsDHM21649
3 000.00ks1.0003 000.0030.12.2013židle CalypsoDHM21648
3 000.00ks1.0003 000.0030.12.2013židle CalypsoDHM21647
3 000.00ks1.0003 000.0030.12.2013židle CalypsoDHM21646
3 490.00ks1.0003 490.0017.12.2013úhlové bruskyDHM21645

10 600.00ks1.00010 600.0011.12.2013kočárek pro dvojčata TwinDHM21644
3 872.00ks1.0003 872.0005.12.2013vrtací kladivoDHM21643

39 930.00ks1.00039 930.0028.11.2013myčka nádobí SilanosDHM21641
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33 000.00ks1.00033 000.0001.03.2016Vlak soupravaDHM21799
3 660.00ks1.0003 660.0003.02.2016židle červenáDHM21798
6 049.00ks1.0006 049.0013.01.2016kočárekDHM21796
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21795
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21794
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21793
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21792
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21791
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21790
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21789
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21788
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21787
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21786
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21785
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21784
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21783
6 250.00ks1.0006 250.0022.12.2015postýlka CindarellaDHM21782
6 280.00ks1.0006 280.0017.12.2015vysavač KarcherDHM21781
4 590.00ks1.0004 590.0030.11.2015chodítkoDHM21780
4 818.00ks1.0004 818.0020.11.2015stříhací strojek PanasonicDHM21779

18 540.00ks1.00018 540.0023.10.2015PC DELL OptiplexDHM21777
5 082.00ks1.0005 082.0002.10.2015váha CAS SWDHM21774

33 856.00ks1.00033 856.0021.09.2015klimatizace YORKDHM21773
3 899.00ks1.0003 899.0001.08.2015switch ZyXELDHM21771
3 794.00ks1.0003 794.0025.08.2015LCD monitor DellDHM21770
3 399.00ks1.0003 399.0011.08.2015venkovní sušákDHM21769
5 999.00ks1.0005 999.0002.01.2015invertor svářecíDHM21768

10 490.00ks1.00010 490.0002.01.2015sekačka benzínováDHM21767
7 862.00ks1.0007 862.0010.06.2015indukční vařičDHM21766
3 780.00ks1.0003 780.0004.06.2015kancelářská židleDHM21765
4 912.50ks1.0004 912.5024.06.2015policový vozíkDHM21763

15 000.00ks1.00015 000.0026.05.2015kočárek pro dvojčataDHM21762
4 429.00ks1.0004 429.0015.05.2015resuscitátor pro dětiDHM21761
4 297.00ks1.0004 297.0015.04.2015tiskárna HP OfficejetDHM21760

14 500.00ks1.00014 500.0014.04.2015dětská manéžDHM21759
16 699.00ks1.00016 699.0020.04.2015kočárek pro dvojčataDHM21758
11 990.00ks1.00011 990.0010.04.2015Myčka BoschDHM21757
13 473.00ks1.00013 473.0010.04.2015dětská vodní matraceDHM21756
12 898.00ks1.00012 898.0023.12.2014mini počítač LenovoDHM21755
12 898.00ks1.00012 898.0023.12.2014mini počítač LenovoDHM21754
12 898.00ks1.00012 898.0023.12.2014mini počítač LenovoDHM21753
12 898.00ks1.00012 898.0023.12.2014mini počítač LenovoDHM21752
12 898.00ks1.00012 898.0023.12.2014mini počítač LenovoDHM21751
12 898.00ks1.00012 898.0023.12.2014mini počítač LenovoDHM21750
25 452.00ks1.00025 452.0023.12.2014server Dell PowerDHM21749
58 080.00ks1.00058 080.0009.12.2014inform. systém SmartMEDIXDHM21748

5 999.00ks1.0005 999.0001.12.2014autosedačkaDHM21747
5 999.00ks1.0005 999.0001.12.2014autosedačkaDHM21746

14 091.66ks1.00014 091.6617.12.2014germicidní lampaDHM21745
14 091.66ks1.00014 091.6617.12.2014germicidní lampaDHM21744

4 808.54ks1.0004 808.5422.12.2014skartovač RexelDHM21743
4 808.54ks1.0004 808.5422.12.2014skartovač RexelDHM21742
5 000.00ks1.0005 000.0012.12.2014dětský kočárekDHM21741
5 000.00ks1.0005 000.0012.12.2014dětský kočárekDHM21740

10 990.00ks1.00010 990.0015.12.2014televize LCDDHM21739
17 793.00ks1.00017 793.0009.12.2014projektor SNAPDHM21738
23 085.00ks1.00023 085.0009.12.2014optická vláknaDHM21737
16 146.00ks1.00016 146.0009.12.2014hvězdný závěsDHM21736

5 103.00ks1.0005 103.0009.12.2014zrcadlová kouleDHM21735
7 425.00ks1.0007 425.0009.12.2014wifi led. reflektorDHM21734

13 473.00ks1.00013 473.0009.12.2014bezdrátové ovládáníDHM21733
29 672.00ks1.00029 672.0009.12.2014bublinkový válecDHM21732
17 662.00ks1.00017 662.0018.11.2014počítač Dell InspironDHM21730

7 094.00ks1.0007 094.0028.11.2014dětský kočárek Spring CoolDHM21729
7 093.00ks1.0007 093.0028.11.2014dětský kočárek Spring CoolDHM21728
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1 299.00ks1.0001 299.0026.09.2013ruční šlehač ETAOPE079
999.00ks1.000999.0026.09.2013kráječ ETAOPE078
999.00ks1.000999.0026.09.2013varná konvice ETA LENAOPE076

1 949.00ks1.0001 949.0012.09.2013mobilní telefon Nokia 301OPE075
1 888.00ks1.0001 888.0006.08.2013nůžky na živý plotOPE074
2 299.00ks1.0002 299.0008.01.2013vysavač ZelmerOPE070
1 442.00ks1.0001 442.0021.11.2012Skartovač AT 12/COPE067
2 065.00ks1.0002 065.0005.11.2012mobilní telefon SamsungOPE066
2 065.00ks1.0002 065.0005.11.2012mobilní telefon SamsungOPE065
2 065.00ks1.0002 065.0005.11.2012mobilní telefon SamsungOPE064

599.00ks1.000599.0003.08.2012rychlovarná konvice BravoOPE059
492.00ks1.000492.0031.07.2012domácí telefon ALCATELL Caller IDOPE058
488.00ks1.000488.0031.07.2012ALLTOYS hrací podložka - zvířecí autobusOPE057
799.00ks1.000799.0031.07.2012ALLTOYS hrací podložka-gigantické piánoOPE056

1 004.00ks1.0001 004.0011.07.2012koberecOPE055
683.00ks1.000683.0001.06.2012mobilní telefon Nokia 100OPE053

1 196.00ks1.0001 196.0014.05.2012plošinový vozíkOPE052
1 644.00ks1.0001 644.0011.05.2012slunečníkOPE050
1 643.00ks1.0001 643.0011.05.2012slunečníkOPE049
1 643.00ks1.0001 643.0011.05.2012slunečníkOPE048

199.00ks1.000199.0020.03.2012stolekOPE047
199.00ks1.000199.0020.03.2012stolekOPE046
699.00ks1.000699.0013.03.2012rychlovarná konvice SencorOPE045
650.00ks1.000650.0001.12.2011křesloOPE039
650.00ks1.000650.0001.12.2011křesloOPE038
700.00ks1.000700.0001.12.2011křesloOPE037
700.00ks1.000700.0001.12.2011křesloOPE036

2 340.00ks1.0002 340.0001.12.2011židle kancelářskáOPE033
2 340.00ks1.0002 340.0001.12.2011židle kancelářskáOPE032
2 340.00ks1.0002 340.0001.12.2011židle kancelářskáOPE030
2 340.00ks1.0002 340.0001.12.2011židle kancelářskáOPE029
2 340.00ks1.0002 340.0001.12.2011židle kancelářskáOPE028
1 595.00ks1.0001 595.0001.12.2011židle kancelářskáOPE027
1 595.00ks1.0001 595.0001.12.2011židle kancelářskáOPE026
2 965.00ks1.0002 965.0001.12.2011úklidový vozíkOPE025
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE024
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE023
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE022
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE021
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE020
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE019
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE018
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE017
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE016
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE015
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE014
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE013
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE012
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE011
2 343.00ks1.0002 343.0001.12.2011monitor dechu NannyOPE010
2 348.00ks1.0002 348.0001.12.2011zvlhčovač vzduchu BionaireOPE009
2 346.00ks1.0002 346.0001.12.2011zvlhčovač vzduchu BionaireOPE008
2 346.00ks1.0002 346.0001.12.2011zvlhčovač vzduchu BionaireOPE007
2 340.00ks1.0002 340.0001.12.2011kancelářská židleOPE006
2 499.00ks1.0002 499.0001.12.2011tiskárna HPOPE004
2 499.00ks1.0002 499.0001.12.2011tiskárna HPOPE003
1 581.83ks1.0001 581.8301.12.2011chladicí skříňOPE002
1 581.83ks1.0001 581.8301.12.2011chladicí skříňOPE001

38 252.00ks1.00038 252.0017.06.2016docházkový systémDHM21806
3 790.00ks1.0003 790.0017.06.2016Červík - cvičební pomůckaDHM21805
3 790.00ks1.0003 790.0017.06.2016Slon - cvičební pomůckaDHM21804
3 261.00ks1.0003 261.0008.04.2016molitanová pohovkaDHM21803
3 261.00ks1.0003 261.0008.04.2016molitanová pohovkaDHM21802
3 261.00ks1.0003 261.0008.04.2016molitanová pohovkaDHM21801
6 000.00ks1.0006 000.0029.03.2016Sedací pytel - keckaDHM21800
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2 490.00ks1.0002 490.0017.06.2016Kachna - cvičební pomůckaOPE186
2 490.00ks1.0002 490.0017.06.2016Ryba - cvičební pomůckaOPE185
2 990.00ks1.0002 990.0011.04.2016žehlička BraunOPE183
1 790.00ks1.0001 790.0001.03.2016mobilní telefon SamsungOPE182
1 805.00ks1.0001 805.0001.03.2016Rádio PhilipsOPE181
1 805.00ks1.0001 805.0001.03.2016Rádio PhilipsOPE180
1 993.00ks1.0001 993.0003.02.2016psací stůlOPE176
2 349.00ks1.0002 349.0001.08.2015mikro systém PioneerOPE171
2 999.00ks1.0002 999.0007.07.2015monitor PhilipsOPE170
2 999.00ks1.0002 999.0002.01.2015kompresorOPE169
2 399.00ks1.0002 399.0002.01.2015bruskaOPE168
2 529.70ks1.0002 529.7001.06.2015odsávačkaOPE167
1 022.00ks1.0001 022.0012.03.2015nerezový košíkOPE162
1 023.00ks1.0001 023.0012.03.2015nerezový košíkOPE161
1 023.00ks1.0001 023.0012.03.2015nerezový košíkOPE160
1 023.00ks1.0001 023.0012.03.2015nerezový košíkOPE159
1 023.00ks1.0001 023.0012.03.2015nerezový košíkOPE158
1 023.00ks1.0001 023.0012.03.2015nerezový košíkOPE157
1 023.00ks1.0001 023.0012.03.2015nerezový košíkOPE156
1 023.00ks1.0001 023.0012.03.2015nerezový košíkOPE155
1 690.00ks1.0001 690.0017.02.2015mikrovlnná trouba ElektroluxOPE154
2 437.50ks1.0002 437.5023.12.2014LED monitorOPE153
2 437.50ks1.0002 437.5023.12.2014LED monitorOPE152
2 437.50ks1.0002 437.5023.12.2014LED monitorOPE151
2 437.50ks1.0002 437.5023.12.2014LED monitorOPE150
2 437.50ks1.0002 437.5023.12.2014LED monitorOPE149
2 437.50ks1.0002 437.5023.12.2014LED monitorOPE148
2 120.00ks1.0002 120.0010.12.2014úklidový vozíkOPE147
2 490.00ks1.0002 490.0022.12.2014závěsná laviceOPE146
2 930.00ks1.0002 930.0022.12.2014ribstol LUXOPE145
1 287.00ks1.0001 287.0018.11.2014radiomagnetofon HyundaiOPE144
2 366.00ks1.0002 366.0005.11.2014fonendoskop LittmannOPE143
1 287.00ks1.0001 287.0005.11.2014radiomagnetofon HyundaiOPE142
2 905.00ks1.0002 905.0005.11.2014inhalátor BonecoOPE141
2 905.00ks1.0002 905.0005.11.2014inhalátor BonecoOPE140
1 993.00ks1.0001 993.0021.10.2014skříň jednodvéřováOPE137
1 833.00ks1.0001 833.0021.10.2014židle modráOPE136
1 833.00ks1.0001 833.0021.10.2014židle modráOPE135

748.00ks1.000748.0021.10.2014závěsná policeOPE134
748.00ks1.000748.0021.10.2014závěsná policeOPE133

2 703.00ks1.0002 703.0017.10.2014regálOPE128
1 896.00ks1.0001 896.0014.10.2014laminárorOPE127
1 790.00ks1.0001 790.0001.09.2014regálOPE126
2 251.00ks1.0002 251.0002.09.2014cestovní postýlkaOPE125
1 287.00ks1.0001 287.0020.08.2014radiomagnetofon HundaiOPE124
2 489.00ks1.0002 489.0030.07.2014tablet LenovoOPE123
2 489.00ks1.0002 489.0030.07.2014tablet LenovoOPE122
2 489.00ks1.0002 489.0030.07.2014tablet LenovoOPE121
2 489.00ks1.0002 489.0030.07.2014tablet LenovoOPE120
1 790.00ks1.0001 790.0027.06.2014regálOPE119

898.00ks1.000898.0004.06.2014stavební kolečkoOPE118
699.00ks1.000699.0030.01.2014telefon PanasonicOPE111

1 599.00ks1.0001 599.0031.12.2013elektrický vařičOPE107
1 599.00ks1.0001 599.0031.12.2013elektrický vařičOPE106
8 264.44ks4.0002 066.1119.12.2013kola k autuOPE102
1 590.00ks1.0001 590.0027.11.2013stolní okružní pilaOPE101
1 825.00ks1.0001 825.0022.11.2013mobilní telefon Samsung S5610OPE098
2 737.00ks1.0002 737.0008.10.2013ZyxelOPE088
2 139.00ks1.0002 139.0008.10.2013inkoustová tiskárna HP DeskjetOPE087
2 420.00ks1.0002 420.0004.10.2013rudlikOPE086
1 752.00ks1.0001 752.0030.09.2013radiomagnetofon SencorOPE085
1 752.00ks1.0001 752.0030.09.2013radiomagnetofon SencorOPE084
1 280.00ks1.0001 280.0030.09.2013mikrovlnná troubaOPE083
1 999.00ks1.0001 999.0030.09.2013žehlicí prknoOPE081
1 299.00ks1.0001 299.0026.09.2013ruční šlehač ETAOPE080
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4 890.00ks1.0004 890.0031.12.2001Křeslo barevné25-9521043
4 890.00ks1.0004 890.0031.12.2001Křeslo barevné25-9521042
1 165.80ks1.0001 165.8001.06.2001Hodink.tonometr Prof.s manžet.21032
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001NASTENNY REGAL C.321027
1 954.00ks1.0001 954.0001.12.2001NASTÉNNY REGAL C.221026
3 998.00ks2.0001 999.0031.12.2001Zidle GOGO Twist-plast21025-1,2
2 650.00ks1.0002 650.0025.06.2001Stolek Sedia - kulatý21024
5 886.00ks3.0001 962.0018.06.2001POLICKA S ROSTEM DOLE DAR SYNER21021-1,2,3
3 694.00ks2.0001 847.0018.06.2001SATNA DOMECEK DAR SYNER21020-1,2
1 847.00ks1.0001 847.0018.06.2001SATNA JABLON DAR SYNER21019
3 579.00ks1.0003 579.0018.06.2001POLICKA S PREPAZKAMI DAR SYNER21018
7 160.00ks2.0003 580.0019.06.2001POLICKA S PREPAZKAMI DAR SYNER21017-1,2
9 152.00ks4.0002 288.0004.05.2001Čtvercová část s opěradlem Papoušek21015-1až4
2 040.60ks1.0002 040.6004.05.2001Rohová část s opěradlem21014
1 212.10ks1.0001 212.1001.04.2001Rohová část bez opěradla21013
2 966.50ks1.0002 966.5002.03.2001BRUSKA VIBRACNI MYš21006

24 157.80ks1.00024 157.8014.03.2005Počítač PC PII633CII Soharo21005-2
3 190.00ks1.0003 190.0030.01.2001RADIOMAGNETOFON SANYO MCD-Z 280 F21004
3 190.00ks1.0003 190.0030.01.2001RADIOMAGNETOFON SANYO MCD-Z 280 F21003

20 296.50ks1.00020 296.5026.01.2001ULTRAZVUKOVY INHALATOR NE-U 1221002
4 300.80ks8.000537.6006.10.2000PŘEPRAVKA NA LAHVE20028-1až8

524.00ks1.000524.0008.06.2000HRNEC20027
899.00ks1.000899.0008.06.2000ŽEHLÍCÍ PRKNO20026

1 098.00ks1.0001 098.0010.04.2000STÄTNÍ VLAJKA20016
1 098.00ks1.0001 098.0010.04.2000Státní vlajka20016

489.00ks1.000489.0007.07.2000DĚTSKÁ ŽIDLE MODRÁ IKEA20014-1,2
489.00ks1.000489.0007.07.2000DĚTSKÁ ŽIDLE MODRÁ IKEA20014-1,2

11 169.00ks1.00011 169.0005.06.2000KŘOVINOŘEZ UM 28 D20010
28 501.50ks5.0005 700.3001.01.2000LUŽKO PRO DĚTI DO 4 LET20008-1až5

6 012.00ks1.0006 012.0001.04.1999válenda-Mazlíček117-001
1 195.00ks1.0001 195.0001.01.2009Telefon Panasonic100379
1 540.50ks1.0001 540.5001.01.2009HW Router Edimax100115

17 870.00ks1.00017 870.0001.01.2009HW Počítač P4 3GHz100109
17 870.00ks1.00017 870.0001.01.2009HW Počítač P4 3GHz100108

5 080.00ks1.0005 080.0001.08.1995kreslo070-001
7 570.00ks1.0007 570.0001.12.2002rehabilitační stůl067-001

524.00ks1.000524.0014.12.1983skřínka055-015
524.00ks1.000524.0001.12.2001skříňka055-002

1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-028
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-027
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-026
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-025
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-023
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-022
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-021
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-020
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-019
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-018
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-017
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-016
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-015
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-014
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-013
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-012
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-011
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-010
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-009
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-008
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-007
1 200.00ks1.0001 200.0014.12.1983obraz orig.049-006

765.00ks1.000765.0014.12.1983skřínka026-007
765.00ks1.000765.0014.12.1983skřínka026-006
765.00ks1.000765.0014.12.1983skřínka026-005
913.00ks1.000913.0014.12.1983skřínka polic.025-016
913.00ks1.000913.0014.12.1983skříňka025-003
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819.00ks1.000819.0001.12.2001Radio Panasonic RF54421227
740.00ks1.000740.0001.12.2001Taburetka sv.hnědá21226-2
740.00ks1.000740.0001.12.2001Taburetka sv.hnědá21226-1

1 500.00ks1.0001 500.0001.12.2001Radiomagnetofon s CD Sharp21220
2 000.00ks1.0002 000.0001.12.2001Inhalátor UM21218
1 570.00ks1.0001 570.0001.12.2001Tříkolka21215
4 100.00ks1.0004 100.0001.12.2001El.pila-mafl EPIL 16021210
1 570.00ks1.0001 570.0001.12.2001Tříkolka21209
3 890.00ks1.0003 890.0001.12.2001Videopřehrávač AKAI VSP-170021195
1 700.00ks1.0001 700.0001.12.2001Křeslo koule Puff21192
1 000.00ks1.0001 000.0001.12.2001Válenda dětská21191-2
1 000.00ks1.0001 000.0001.12.2001Válenda dětská21191-1
9 149.00ks1.0009 149.0001.12.2001Pyramida III21185

990.00ks1.000990.0001.12.2001Fén Braun21181
790.00ks1.000790.0001.12.2001Svářečka folií TEAM21178
685.00ks1.000685.0001.12.2001Hodiny SEICO21174

1 200.00ks1.0001 200.0001.12.2001Křeslo koule21171
1 330.00ks1.0001 330.0001.12.2001Stafle Elka 621169
1 566.00ks1.0001 566.0001.12.2001Stafle Elka 721168
2 440.00ks1.0002 440.0001.12.2001Potah-soupr.Mazlíček21167
1 199.00ks1.0001 199.0001.12.2001Radiomagnetofon Thomson TM200021164
1 650.00ks1.0001 650.0001.12.2001Zidle otočná21163

659.00ks1.000659.0001.12.2001Radio Thomson RT26021161
1 700.00ks1.0001 700.0001.12.2001Trezor21159
2 500.00ks1.0002 500.0001.12.2001Skluzavka plastová21154
4 890.00ks1.0004 890.0001.12.2001Zebřík -štafle 3 dílný21151
1 095.00ks1.0001 095.0001.12.2001Věšák stojací21150
1 089.00ks1.0001 089.0001.12.2001Dvouvařič ETA 211721148
1 200.00ks1.0001 200.0001.12.2001Křeslo koule21143
2 099.00ks1.0002 099.0001.12.2001Lampa solární Babyliss21130

819.00ks1.000819.0001.12.2001Radio Panasonic RF54421125
1 637.11ks1.0001 637.1131.12.2001Program telef.ústř.Ateus21121-1

27 935.00ks1.00027 935.0001.12.2001Telefon.ústředna ATEUS313x21121
579.00ks1.000579.0001.12.2002Vařič ETA 210721120
929.00ks1.000929.0001.12.2001Radiopřehrávač Grundig RR 25721119

2 312.00ks1.0002 312.0001.12.2001Termos 10 l21116-2
2 312.00ks1.0002 312.0001.12.2001Termos 10 l21116-1
1 403.00ks1.0001 403.0001.12.2001Masodeska A321114
2 379.00ks1.0002 379.0001.12.2001Vál plastový21113
2 562.00ks1.0002 562.0001.12.2001Pekáč velký21112
3 000.00ks1.0003 000.0001.12.2001Mlekovar 2421111
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-9
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-8
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-7
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-6
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-5
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-4
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-3
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-2
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-10
1 352.00ks1.0001 352.0001.12.2001Kastrol obdel.21110-1
1 790.00ks1.0001 790.0001.12.2001Kastrol 20 l,42 cm21109
1 037.00ks1.0001 037.0001.12.2001Kraječ knedliků21107

819.00ks1.000819.0001.12.2001Radio Panasonic RF54421090
2 287.40ks1.0002 287.4001.06.2001Pryž.resuscitátor s hadicí21087
3 813.00ks1.0003 813.0015.12.2001Hrnec nerez 36cm21084

15 000.00ks1.00015 000.0015.12.2001Branka 130x120cm-Koláček21083
4 070.00ks2.0002 035.0015.12.2001Zidle béžová otočná21081-1,2
3 490.00ks1.0003 490.0001.11.2001Vysavač na listí21079
2 380.00ks1.0002 380.0001.11.2001Nerez.hrnec 12 l21077

729.40ks1.000729.4001.10.2001Telefon TELCO PH 82621062-4
729.40ks1.000729.4001.10.2001Telefon TELCO PH 82621062-3

1 999.00ks1.0001 999.0001.10.2001Motorola T180 černý Twist set21060
2 938.60ks1.0002 938.6001.09.2001Stěna HANE doplnění-nízký bok,police21058
5 178.00ks1.0005 178.0031.12.2001Prádelník 33-9521044
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10 200.00ks1.00010 200.0010.11.2004dětská postýlka24031
2 490.00ks1.0002 490.0009.09.2004vysokotlaký čistič24024
1 630.00ks1.0001 630.0028.07.2004jistič proti přepětí24022

799.00ks1.000799.0015.07.2004přímočará pila24019
5 000.00ks1.0005 000.0008.07.2004dětský kočárek24017
8 590.00ks1.0008 590.0001.07.2004motorová sekačka na trávu24016
4 866.60ks1.0004 866.6003.06.2004telefonní ústředna ATEUS24015
9 990.00ks1.0009 990.0014.05.2004lednice LIEBHER24012
9 849.00ks1.0009 849.0014.05.2004lednice GORENIE24011

750.00ks1.000750.0014.05.2004vpichový teploměr24010
704.00ks1.000704.0008.04.2004telefon panasonic24009

3 648.00ks1.0003 648.0005.04.2004koženková madrace atip.24008
899.00ks1.000899.0005.04.2004nabíječka na tužkové baterie24007

24 990.00ks1.00024 990.0002.03.2004ultrazvuk. inhalátor omron U1724006
899.00ks1.000899.0001.03.2004nabíječka na tužkové baterie24005
899.00ks1.000899.0015.01.2004nabíječka na tužkové baterie24002
899.00ks1.000899.0015.01.2004nabíječka na tužkové baterie24001

5 002.00ks1.0005 002.0031.12.2003tiskárna HP 655223072
5 490.00ks1.0005 490.0031.12.2003šicí stroj BROTHER23067
1 870.00ks1.0001 870.0023.12.2003lékařské repetitorium23063
1 999.00ks1.0001 999.0023.12.2003mobilní telefon siemens23062
2 760.00ks4.000690.0026.11.2003židle plastové23056-1 až 4
1 620.00ks1.0001 620.0026.11.2003židle kancelářská23055

16 630.00ks1.00016 630.0022.10.2003polohovací postýlka JULKA 15023040
4 820.00ks1.0004 820.0023.10.2003tunel23037
1 064.00ks2.000532.0010.10.2003dekorační síť23036-1,2

26 437.40ks1.00026 437.4010.07.2003počítač PC HP COMPAG EVO 31023034
3 995.00ks1.0003 995.0009.07.2003šicí stroj PRIVILEG23033

20 748.00ks1.00020 748.0002.07.2003skříňová sestava23032
11 382.00ks1.00011 382.0002.07.2003skříňová sestava23031
4 950.00ks1.0004 950.0011.06.2003strunová sekačka STIGA ST 21023023

999.00ks1.000999.0016.05.2003FOTOAPARÁT KONICA23022
1 096.00ks1.0001 096.0026.03.2003V-kráječ23012
9 189.00ks1.0009 189.0021.03.2003tiskárna LASERJET 144023011
5 000.00ks2.0002 500.0028.02.2003kočárek kojenecký23009-1,2
6 222.00ks1.0006 222.0011.01.2003FAX-PHILIPS HFC 17123002
2 500.00ks1.0002 500.0014.11.2002ZDRAV KOČÁREK MEYRA22045

600.00ks1.000600.0009.12.2002skříňka pojízdná22039
3 202.50ks1.0003 202.5009.12.2002WINDOWS XP + HOME22037

26 779.00ks1.00026 779.0009.12.2002PC-PENTIUM CERERON22036
5 990.00ks1.0005 990.0025.10.2002vysavač ETA 340422035
6 990.00ks1.0006 990.0004.10.2002CHLADNIČKA ZC 243122034
1 510.50ks1.0001 510.5027.08.2002BRUSKA VIBRAČNÍ 7320 HD22033
1 097.00ks1.0001 097.0029.07.2002PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA KR-50022030
1 690.00ks1.0001 690.0019.07.2002HOBLÍK EL. FP-8222029

550.00ks1.000550.0015.07.2002NEREZ HRNEC KÚ22028
4 741.00ks1.0004 741.0006.06.2002tiskárna HP DJ 940 C22019

771.65ks1.000771.6502.04.2002zásobník na papír. ručník.kov.22018
4 706.76ks2.0002 353.3802.04.2002termos 10l bez vložky22016-1,2

13 688.40ks6.0002 281.4002.04.2002termos 5l s vložkou22015-1až6
8 332.00ks1.0008 332.0014.03.2002vozík na drobné zboží22014
4 800.00ks1.0004 800.0028.02.2002Skřín dvoudveř.22010

565.00ks1.000565.0028.02.2002Etiket.kleště Tenza22008
599.00ks1.000599.0028.02.2002El.kabel s navijákem22006

1 305.00ks1.0001 305.0031.12.2001Lehačka21272
1 305.00ks1.0001 305.0031.12.2001Lehačka21271

14 823.00ks3.0004 941.0031.12.2001Kočárek Rondo-Al21267-1,2,3
2 350.00ks1.0002 350.0001.12.2001Hrnec nerez 20l,34cm21256
3 532.00ks1.0003 532.0001.12.2001Souprava nerez.hrnců Praktik21255
1 799.00ks1.0001 799.0001.12.2001Hrnec nerez 10l21254

919.00ks1.000919.0001.12.2001Slehač ETA004221251
2 337.00ks1.0002 337.0001.12.2001Váha digit.kuch.Soehnle21249

929.00ks1.000929.0001.12.2001Radiomagnetofon Grundig25721243
1 500.00ks1.0001 500.0001.12.2001Radiomagnetofon s CD Sharp21231
2 299.00ks1.0002 299.0001.12.2001Židle dětská Futura21228
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1 364.00ks1.0001 364.0030.12.2004židle dětská24109-1až8
2 728.00ks2.0001 364.0030.12.2004židle dětská24109-1až8
2 728.00ks2.0001 364.0030.12.2004židle dětská24109-1až8
1 364.00ks1.0001 364.0030.12.2004židle dětská24109-1až8
2 890.50ks1.0002 890.5030.12.2004stůl konferenční24108
2 853.40ks1.0002 853.4030.12.2004skříň rohová24106
3 302.90ks1.0003 302.9030.12.2004skříň24103
2 606.00ks1.0002 606.0030.12.2004stolek se zásuvkou24102
3 010.00ks1.0003 010.0030.12.2004skříň24101
4 321.30ks1.0004 321.3030.12.2004skříň24100

18 750.20ks1.00018 750.2030.12.2004skříňová sestava - 6 skříní24099
17 235.60ks1.00017 235.6030.12.2004skříňová sestava - 6 skříní24098

7 362.90ks1.0007 362.9030.12.2004skříň24097-1,2
7 362.90ks1.0007 362.9030.12.2004skříň24097-1,2
7 673.10ks1.0007 673.1030.12.2004skříň24096-1,2
7 673.10ks1.0007 673.1030.12.2004skříň24096-1,2
1 364.00ks1.0001 364.0030.12.2004židle dětská24095-1až5
2 728.00ks2.0001 364.0030.12.2004židle dětská24095-1až5
1 364.00ks1.0001 364.0030.12.2004židle dětská24095-1až5
4 233.30ks1.0004 233.3030.12.2004stůl zaoblený24094
8 243.60ks1.0008 243.6030.12.2004skříňová sestava - 3 skříně24093
1 737.40ks2.000868.7030.12.2004police nástěnná24092-1až3

868.70ks1.000868.7030.12.2004police nástěnná24092-1až3
3 681.40ks1.0003 681.4030.12.2004skříň policová24091-1

37 951.80ks1.00037 951.8030.12.2004skříňová sestava S1-4skříně24091
749.00ks1.000749.0029.12.2004kufřík M10324090
799.00ks1.000799.0028.12.2004hrnec24088

1 148.00ks1.0001 148.0028.12.2004hrnec24087
3 439.00ks1.0003 439.0020.12.2004psací stroj24085

675.00ks1.000675.0020.12.2004mop PICOBELLO24084
1 502.50ks1.0001 502.5022.12.2004příčník24082

15 212.00ks1.00015 212.0017.12.2004přebalovací stůl24079 - 3
15 212.00ks1.00015 212.0017.12.2004přebalovací stůl24079 - 2

627.00ks1.000627.0016.12.2004zásobník papírových ručníků24078
16 422.00ks1.00016 422.0014.12.2004skříň vestavěná24075

999.00ks1.000999.0010.12.2004vánoční stromek24074 - 2
1 499.00ks1.0001 499.0009.12.2004radio SENCOR24073
2 259.00ks2.0001 129.5016.12.2004pánev tefal 4U24070 - 1,2
4 996.00ks2.0002 498.0016.12.2004rendlík s poklicí - 12 lt.24069 - 1,2
6 710.00ks1.0006 710.0001.01.2000Digitální kojenecká váha MULTI24068
6 247.50ks1.0006 247.5016.12.2004digitální kojenecká váha SOENNLE24067

13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýkla JULKA 12524063
13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýlka JULKA 12524062
13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýlka JULKA 12524061
13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýlka JULKA 12524060
13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýlka JULKA 12524059
13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýlka JULKA 12524058
13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýlka  JULKA 12524057
13 280.00ks1.00013 280.0014.12.2004postýlka JULKA 12524056

3 239.00ks1.0003 239.0007.12.2004odstředivka24055
27 608.00ks1.00027 608.0003.12.2004kuchyňská linka LADA (4 malé + 2 velké)24053
21 467.00ks1.00021 467.0003.12.2004kuchyňská linka LADA (6 skříněk)24052

6 300.00ks2.0003 150.0029.11.2004křeslo Finka24051-1,2
1 485.00ks1.0001 485.0026.11.2004věšák24048
1 190.00ks1.0001 190.0026.11.2004židle otočná24047-1,2
1 190.00ks1.0001 190.0026.11.2004židle otočná24047-1,2
2 530.00ks1.0002 530.0018.11.2004skládací stůl24044

840.00ks1.000840.0010.11.2004matrace24039
840.00ks1.000840.0010.11.2004matrace24038
840.00ks1.000840.0010.11.2004matrace24037

1 286.50ks1.0001 286.5010.11.2004polohovací vložka do postýlky24036
1 286.50ks1.0001 286.5010.11.2004polohovací vložka do postýlky24035
1 286.50ks1.0001 286.5010.11.2004polohovací vložka do postýlky24034

10 200.00ks1.00010 200.0010.11.2004dětská postýlka24033
10 200.00ks1.00010 200.0010.11.2004dětská postýlka24032
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775.00ks1.000775.0014.11.2006hrazda s dekou26025
775.00ks1.000775.0014.11.2006hrazda s dekou26024

4 165.00ks1.0004 165.0001.11.2006WINDOWS XP+OEM26020
14 052.00ks1.00014 052.0001.11.2006PC Intel celeron D 3,0626019

951.00ks1.000951.0009.04.2006kalkulačka CASIO26009
3 000.00ks1.0003 000.0002.03.2006Inhalátor NE - U - 1226008

951.00ks1.000951.0002.03.2006kalkulačka CASIO26006
549.00ks1.000549.0007.12.2005kojenecká kombinéza25090
634.00ks1.000634.0006.12.2005zákon o rodině25088

1 189.00ks1.0001 189.0030.12.2005hrnec s poklicí 11 litru25086
4 759.00ks1.0004 759.0030.12.2005hrnec s poklicí 32 litru25085
1 070.00ks1.0001 070.0030.12.2005hrnec s poklicí 24 cm25084
2 022.00ks1.0002 022.0030.12.2005hrnec s poklicí 13,5 litru25083

24 810.00ks1.00024 810.0020.12.2005lednice LIEBHERR FKS 500025081
12 144.00ks1.00012 144.0012.12.2005postýlka s matrací25076
12 144.00ks1.00012 144.0012.12.2005postýlka s matrací25075
12 144.00ks1.00012 144.0012.12.2005postýlka s matrací25074
12 144.00ks1.00012 144.0012.12.2005postýlka s matrací25073
12 144.00ks1.00012 144.0012.12.2005postýkla s matrací25072

4 889.00ks1.0004 889.0008.12.2005dětský stolek25070
2 778.00ks1.0002 778.0008.12.2005dětské křesílko25069-1,2
2 778.00ks1.0002 778.0008.12.2005dětské křesílko25069-1,2
5 556.00ks2.0002 778.0008.12.2005dětské křesílko25068-1,2,3
2 778.00ks1.0002 778.0008.12.2005dětské křesílko25067-1,2,3
2 778.00ks1.0002 778.0008.12.2005dětské křesílko25067-1,2,3
1 600.50ks1.0001 600.5001.12.2005telefon ERICSSON25062

615.00ks1.000615.0024.12.2005sada stohovacích kostek25059
2 550.00ks1.0002 550.0024.12.2005vozítko PRIMO25058
5 989.00ks1.0005 989.0016.11.2005fotoaparát PANASONIK25054

14 289.00ks1.00014 289.0008.11.2005kamera Panasonic25052
2 000.00ks1.0002 000.0008.11.2005dětský kočárek25051
1 600.00ks1.0001 600.0008.11.2005deka s aktivitami Chytráček25049
1 189.00ks1.0001 189.0031.10.2005bezpečnostní postroj25046

950.50ks1.000950.5031.10.2005bezpečnostní lano25045
1 055.00ks1.0001 055.0020.10.2005had polohovací 1,75 m25044

805.00ks1.000805.0020.10.2005céčko polohovací-klín pro nadzved. trupu25041
579.00ks1.000579.0012.10.2005MOP PICCOL25039

2 737.00ks1.0002 737.0014.09.2005digital. alkohol detektor25036
634.00ks1.000634.0002.09.2005zákon o rodině25035-2

2 399.00ks1.0002 399.0004.08.2005mikrovlnná trouba25033
634.00ks1.000634.0008.06.2005zásobník ručníků25031

3 499.00ks1.0003 499.0025.05.2005chladnička LG 05199 (46 l)25028
918.00ks1.000918.0013.05.2005MODEM K 24118, in porte home PCI25027
772.00ks1.000772.0013.05.2005AVG 7.0 OEM25026

1 690.00ks1.0001 690.0016.05.2005Elektrická frézka25025
540.00ks1.000540.0011.05.2005vpichový teploměr25024

1 000.00ks2.000500.0003.05.2005hudba pro děti (CD)25020-1,2
7 716.00ks1.0007 716.0018.03.2005vysoká skříň s dvířky25018
1 539.00ks1.0001 539.0018.03.2005závěsná skříňka25017
2 065.00ks1.0002 065.0018.03.2005závěsná skříňka malá25016
4 210.00ks1.0004 210.0018.03.2005vysoká skříň a sokl25015
4 165.00ks1.0004 165.0003.03.2005WINDOWS XP PRO OEM25012
2 397.60ks1.0002 397.6020.01.2005skříň rohová25008-1,2
2 397.60ks1.0002 397.6020.01.2005skříň rohová25008-1,2
4 513.00ks1.0004 513.0020.01.2005skříň policová25007
1 180.50ks1.0001 180.5020.01.2005police nástěnná25006
2 040.00ks2.0001 020.0020.01.2005police nástěnná25005-1,2
2 200.00ks2.0001 100.0005.01.2005polohovací lehátko25004-1,2
1 199.00ks1.0001 199.0025.01.2005knihovna velká25002-1,2
4 344.00ks1.0004 344.0031.12.2004WINDOWS XP PROF.24124
4 344.00ks1.0004 344.0031.12.2004WINDOWS XP PROF.24123
7 459.00ks1.0007 459.0031.12.2004tiskárna EPSON24121

13 275.00ks1.00013 275.0031.12.2004PC INTEL CELERON D24118
13 275.00ks1.00013 275.0031.12.2004PC INTEL CELERON D24117

1 500.00ks1.0001 500.0021.12.2004dětské polohovací lehátko24110
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1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židleTIM 2627092
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627091
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627090
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627089
3 030.00ks1.0003 030.0017.12.2007stůl 120x80x4627087
3 030.00ks1.0003 030.0017.12.2007stůl 120x80x4627086
3 211.81ks1.0003 211.8119.12.2007pekáč nerez 50x30x9 cm27084
2 259.81ks1.0002 259.8119.12.2007pekáč nerez 40x26x9 cm27083
1 069.81ks1.0001 069.8119.12.2007nůž kuchařský27082
1 902.81ks1.0001 902.8110.12.2007poklice k pekáči nerez 50x30 cm27077
1 069.81ks1.0001 069.8110.12.2007poklice k pekáči nerez 40x26 cm27076
3 211.81ks1.0003 211.8110.12.2007pekáč nerez 50x30x9 cm27075
2 259.81ks1.0002 259.8110.12.2007pekáč nerez 40x26x9 cm27074
1 046.01ks1.0001 046.0110.12.2007nůž kuchařský HI CLASSIC 16 cm27072

819.91ks1.000819.9110.12.2007nůž plátkovací HI CLASSIC27071
546.21ks1.000546.2110.12.2007nůž špikovací HI CLASSIC27070

26 000.00ks1.00026 000.0003.12.2007Inhalátor OMRON27069
1 249.50ks1.0001 249.5030.11.2007stolek pod robot27068

13 428.10ks1.00013 428.1025.11.2007mlýnek na mák27065
19 426.75ks1.00019 426.7525.11.2007krouhač zeleniny27064

3 942.00ks1.0003 942.0014.11.2007Multifunkční zařízení Brother27059
888.00ks1.000888.0006.11.2007židle27058

1 056.00ks1.0001 056.0001.11.2007polohovací lehátko27057
1 056.00ks1.0001 056.0001.11.2007lehátko polohovací27056

25 000.00ks1.00025 000.0031.10.2007kuchyňský robot27055
4 900.00ks1.0004 900.0030.10.2007BABYSENSE27053

949.00ks1.000949.0007.09.2007otočná židle27044
859.00ks1.000859.0007.09.2007nerezový hrnec27042

2 677.50ks1.0002 677.5024.09.2007jištění počítače27041
2 677.50ks1.0002 677.5024.09.2007jištění počítače27040
1 500.00ks1.0001 500.0024.09.2007houpačka velká27039

859.00ks1.000859.0028.08.2007Nerezový hrnec27038
680.00ks1.000680.0003.07.2007mluvící hrnec27035

5 473.00ks1.0005 473.0027.06.2007skákací hrad27030
890.00ks1.000890.0013.06.2007vařič ETA 310927029

3 299.00ks1.0003 299.0020.04.2007lednice27023
3 299.00ks1.0003 299.0017.04.2007lednice27022

549.00ks1.000549.0006.04.2007nerezový hrnec27020
669.00ks1.000669.0006.04.2007nerezový hrnec27019

1 904.00ks1.0001 904.0003.04.2007program ALLWIN PLUS27012
1 199.00ks1.0001 199.0003.04.2007mikrovlnná trouba SENCOR27011
3 332.00ks1.0003 332.0008.03.2007stohovací segmentový koš27010

36 246.00ks1.00036 246.0001.03.2007analyzátor QUIKREAD 10127009
1 200.00ks1.0001 200.0001.02.2007dětské lehátko27008
1 200.00ks1.0001 200.0001.02.2007dětské lehátko27007
9 519.00ks1.0009 519.0007.02.2007navigace TOMTOM27005
1 490.00ks1.0001 490.0017.01.2007mikrovlnná trouba SENCOR27001
1 689.00ks1.0001 689.0028.12.2006hrnec s poklicí (28 cm)26051
3 093.00ks1.0003 093.0028.12.2006hrnec s poklicí (36 cm)26050
2 000.00ks1.0002 000.0029.12.2006dětská promítačka26049
1 000.00ks1.0001 000.0029.12.2006chodítko26048-3
1 000.00ks1.0001 000.0029.12.2006chodítko26048-2
7 490.00ks1.0007 490.0022.12.2006GPSe - Trex Legend26045
4 467.00ks1.0004 467.0022.12.2006fotoaparát LUMIX26042

36 789.00ks1.00036 789.0022.12.2006sněhová fréza26041
560.00ks1.000560.0022.12.2006mašinka26040
540.00ks1.000540.0022.12.2006plot malý26039
780.00ks1.000780.0022.12.2006strom velký26038-3

2 500.00ks1.0002 500.0021.12.2006tiskárna HP26034
1 490.00ks1.0001 490.0019.12.2006kovové schody26033

507.00ks1.000507.0006.12.2006manžeta k tonometru26032
1 607.00ks1.0001 607.0005.12.2006TONOMETR OMRON26031

580.00ks1.000580.0027.11.2006míč26030
594.00ks1.000594.0014.11.2006stoleček se zvířátky26027
593.50ks1.000593.5014.11.2006stoleček se zvířátky26026
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1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-005
1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-004
1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-003
1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-002
1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-001
1 600.00ks1.0001 600.0014.12.1983váha stolní728-002
1 600.00ks1.0001 600.0014.12.1983váha stolní728-001
1 280.00ks1.0001 280.0014.12.1983soup. hud. nástr.724-001
2 950.00ks1.0002 950.0001.01.1993psací stroj721-003
2 950.00ks1.0002 950.0014.12.1983stroj psací721-002
1 950.00ks1.0001 950.0014.12.1983Psací stroj Consul721-001
1 800.00ks1.0001 800.0014.12.1983stroj psací720-001

15 216.00ks1.00015 216.0001.01.2009Fax KX-FM131CE64
1 965.00ks1.0001 965.0001.01.2009Mechanika CD-RW v PC IČ364614
8 792.00ks1.0008 792.0031.12.1993Vysavač VAX550-001
2 530.00ks1.0002 530.0020.06.1980stroj psací537-003
2 530.00ks1.0002 530.0020.06.1980stroj psací537-002
1 170.00ks1.0001 170.0014.12.1983nabíječka532-001

815.00ks1.000815.0014.12.1983závitnice524-001
650.00ks1.000650.0014.12.1983svěrák517-001

8 999.00ks1.0008 999.0001.12.2002Bio lampa s ruč.masáž.Pion410-001
1 705.00ks1.0001 705.0031.12.1993tonometr409-001

18 600.00ks2.0009 300.0001.12.1995masaz. pristroj409-001
5 500.00ks1.0005 500.0001.12.2002rehab. kocarek408-001

830.00ks1.000830.0014.12.1983tonometr405-001
1 290.00ks1.0001 290.0017.04.2008hliníkové schůdky28029
1 418.00ks1.0001 418.0014.04.2008mobilní telefon NOKIA28023
1 650.00ks1.0001 650.0007.04.2008skříňka28021
3 950.00ks1.0003 950.0007.04.2008komoda28020
2 450.00ks1.0002 450.0007.04.2008kancelářský stůl28019
7 554.00ks1.0007 554.0003.04.2008lékárna horní část28018
7 554.00ks1.0007 554.0003.04.2008lékárna spodní část28017
4 626.01ks1.0004 626.0103.04.2008Mobilní telefon NOKIA 630028016

14 795.50ks1.00014 795.5027.03.2008skříň šatní28013
14 795.50ks1.00014 795.5001.12.2008Skříň šatní28012
36 710.00ks1.00036 710.0027.03.2008Skříňová sestava28011

1 090.00ks1.0001 090.0021.03.2008bruska vibrační28009
557.00ks1.000557.0021.03.2008kleště sika28006
990.00ks1.000990.0015.02.2008horkovzdušná pistole28003

3 040.00ks1.0003 040.0021.12.2007prádelník 12527140
1 530.00ks1.0001 530.0021.12.2007prádelník s dvířky 12427139
1 799.00ks1.0001 799.0021.12.2007prádelník 785127138
4 219.70ks1.0004 219.7027.12.2007kastrol nerez 40 cm27135
2 251.50ks2.0001 125.7527.12.2007gastronádoba GN 2/3x20027134-1,2
2 362.15ks1.0002 362.1527.12.2007mísa nerez 40 cm27133

617.02ks1.000617.0220.12.2007křesílko houba27132
1 519.19ks1.0001 519.1928.12.2007skartovač PAPER MONSTER27125
9 318.00ks1.0009 318.0028.12.2007WINDOWS XP, OFFICE BASIC27123
9 317.50ks1.0009 317.5028.12.2007WINDOWS XP, OFFICE BASIC27122
5 771.50ks1.0005 771.5028.12.2007monitor 19" LG LCD27121
5 771.50ks1.0005 771.5028.12.2007monitor 19" LG LCD27120

11 305.00ks1.00011 305.0028.12.2007PC INTEL CELERON D 44027118
11 305.00ks1.00011 305.0028.12.2007PC INTEL CELERON D 44027117
11 305.00ks1.00011 305.0028.12.2007PC INTEL CELERON D 44027116
2 600.00ks1.0002 600.0028.12.2007židle kancelářská27115
1 000.00ks1.0001 000.0017.12.2007deka s aktivitami27109
6 210.00ks1.0006 210.0017.12.2007komoda27106

990.00ks1.000990.0017.12.2007mikrovlnná trouba DAEWOO27103
2 999.00ks1.0002 999.0005.12.2007pult s otočným sedákem27102
1 129.00ks1.0001 129.0017.12.2007židle TIM 3027101
1 129.00ks1.0001 129.0017.12.2007židle TIM 3027099
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627097
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627096
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627095
1 101.00ks1.0001 101.0017.12.2007židle TIM 2627094
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8 044 495.64CelkemOrganizace
7 603 733.67CelkemPekárkova - 9Za inventární úsek

1 794.00ks1.0001 794.0001.01.2009HW ADSL modem ED. + splitter916
5 211.00ks1.0005 211.0001.01.2009HW Tiskárna HP 920901145
5 772.00ks1.0005 772.0001.01.2009SW MS Office 200390057
5 772.00ks1.0005 772.0001.01.2009SW MS Office 200390056
4 272.00ks1.0004 272.0001.01.2009SW Win XP Pro90054
4 272.00ks1.0004 272.0001.01.2009SW Win XP Pro90053
6 580.00ks1.0006 580.0001.01.2009SW MS Office BE 200390034
2 916.00ks1.0002 916.0001.01.2009SW MS Windows XP Home90032

15 363.00ks1.00015 363.0001.01.2009HW Počítač Celeron806
4 486.00ks1.0004 486.0001.01.2009HW Monitor NEC FE 770 17804

32 000.00ks1.00032 000.0001.12.1999počítač794-001
22 651.00ks1.00022 651.0001.12.1999tiskárna793-001

6 990.00ks1.0006 990.0001.12.2001Fotoaparát EDIXA788-001
1 280.00ks1.0001 280.0020.06.1980soupr. hudeb. nástr.767-002
4 590.00ks1.0004 590.0001.11.1995Mikrovlnná trouba Daewoo767-001
5 941.00ks1.0005 941.0001.11.1995dětská váha764-001
2 530.00ks1.0002 530.0014.12.1983stroj kanc.752-001
2 950.00ks1.0002 950.0014.12.1983klavír - minivarhany748-001
1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-010
1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-007
1 360.00ks1.0001 360.0014.12.1983hůrka - průlezka738-006
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Dětské centrum Sluníčko Liberec, IČ 00828963

Přehled dlouhodobého hmotného majetku

Číslo Název D.zař Vst.cena

MAJ016 Elektrický sporák s troubou 2011 69 345,12 

MAJ017 Elektrický sporák s troubou 2011 69 345,13 

MAJ018 Bubnový sušič 2011 107 803,14 

MAJ019 Vysokootáčková pračka 2011 113 922,39 

MAJ020 Vysokootáčková pračka 2011 113 922,40 

MAJ021 Korytový žehlič 2011 126 160,92 

MAJ022 Elektřický parní konvektomat 2011 138 227,87 

MAJ023 Vysokootáčková pračka - 10 kg 2011 170 691,95 

MAJ024 Jednotka UPC pro evak. Výtah 2011 319 908,00 

MAJ025 Evakuační rozhl. Ústředna 2011 50 943,00 

MAJ026 Ústředna EZS 2011 56 537,40 

MAJ027 Ústředna EPS 2011 70 372,44 

MAJ031 Vláček kolejáček 2011 81 098,00 

24/5 kočárek rehabilitační 1995 12 500,00 

8/5 kočárek rehabilitační 1993 13 890,00 

MAJ041 Sterilizátor horkovzdušný 2014 76 542,90 

MAJ032 Osobní auto VW CADDY 2011 364 586,00 

MAJ040 Osobní auto ŠKODA ROOMSTER 2013 254 900,00 

MAJ002 Autorefraktometr 2009 363 825,00 

MAJ003 Synoptometr 1998 412 104,00 

MAJ004 Brýlová skříň 1998 26 290,00 

MAJ005 Lokalizátor 1998 39 270,00 

MAJ006 Stůl výškově nastavitelný 1998 29 400,00 

MAJ007 Konvergenctrener 1998 61 950,00 

3 143 535,66 Celkem
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Smlouva o výpůjčce 
č. půjčitele OLP/   /2016 
č. vypůjčitele SML       

 
uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 
Liberecký kraj  
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 
IČO 70891508 
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem  
(dále jen „půjčitel“ ) 
 
a 
 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1 
IČO 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
(dále jen „vypůjčitel„ ) 
 
a 
 
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace   
se sídlem  Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec I - Staré Město 
IČO 71294511 
zastoupená  Mgr. Martou Kultovou, ředitelkou      
(dále jen „příspěvková organizace“ ) 
 
 

 
Úvodní ustanovení 

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

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, 
jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.  
 

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají s odkazem na článek IV. smlouvy  
č. OLP/739/16, č. SMLD0222/2016 ze dne 13. 7. 2016, o vzájemném převodu činností, 
majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků (dále jen "smlouva o 
vzájemném převodu činností a majetku"), a to do doby, než půjčitel a vypůjčitel podle 
tohoto článku uzavřou darovací smlouvu k majetku specifikovanému v příloze této 
smlouvy.      
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Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem věcí specifikovaných v příloze této smlouvy, která 
tvoří její nedílnou součást (dále jen „předmět výpůjčky“).   

2. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému 
a dočasnému užívání. 

3. Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému užívání předmět výpůjčky za účelem 
umožnění provozování všech činností Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 
organizace (zřízené SML), vymezených v jeho zřizovací listině. Smluvní strany výslovně 
souhlasí s tím, že předmět výpůjčky bude vypůjčitel užívat prostřednictvím své 
příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace. 
Tím nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o povinnostech a odpovědnosti vypůjčitele 
ve vztahu k předmětu výpůjčky a jeho užívání. 

4. Vypůjčitel prohlašuje, že se seznámil se  stavem předmětu výpůjčky, neshledává na 
předmětu výpůjčky žádné vady a prohlašuje, že předmět výpůjčky je způsobilý ke 
smluvenému účelu užívání, a takto jej do užívání přijímá.  

5. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli a jeho příspěvkové organizaci předmět výpůjčky 
včetně dokladů nutných k řádnému užívání nejpozději do 30 dní od uzavření této 
smlouvy. O předání předmětu výpůjčky sepíší účastníci této smlouvy předávací protokol.   

Článek II. 
Povinnosti vypůjčitele 

1. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, ke kterému 
se předmět výpůjčky obvykle užívá. Vypůjčitel prohlašuje, že je poučen, jak předmět 
výpůjčky řádně užívat. 

2. Vypůjčitel se zavazuje chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo 
zničením. Veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese vypůjčitel ze 
svého. 

3. Vypůjčitel odpovídá za řádné užívání předmětu výpůjčky a za případné škody, které 
vzniknou na předmětu výpůjčky, jakož i za škody na majetku či zdraví osob vzniklé 
v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky.  

 
Článek III. 

Doba výpůjčky 

1. Výpůjčka dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 9. 2016 do dne, kdy 
nabude účinnosti darovací smlouva mezi smluvními stranami k majetku specifikovanému 
v příloze této smlouvy, kterou se půjčitel a vypůjčitel zavázali uzavřít ve smlouvě o 
vzájemném převodu činností a majetku. V darovací smlouvě musí být uvedeno, že dnem, 
kdy nabude účinnosti, zaniká tato smlouva o výpůjčce.  
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Článek IV. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně půjčitele: 

− Ing. Michaela Stříbrná - vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, tel.: 485 226 288, e-mail: 
michaela.stribrna@kraj-lbc.cz 

− Hana Malinová - zástupkyně ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec I, 
Riegrova 16, příspěvková organizace (do 31. 8. 2016 zřízená krajem), tel.: 482 713 
161, e-mail: hana.malinova@ddmliberec.cz 

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně vypůjčitele:  

− Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, tel: 485 243 331, e-
mail: kalous.pavel@magistrat.liberec.cz   

3. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně příspěvkové 
organizace: 

− Mgr. Marta Kultová - ředitelka Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 
organizace (od 1. 9. 2016 zřízená SML), tel.: 482 710 401, e-mail: 
mara.kultova@ddmliberec.cz  

4. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Určený zástupce půjčitele též vykonává kontrolu vypůjčitele při užívání 
předmětu výpůjčky. 

5. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

6. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily.  

7. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu.  

 
Článek V. 

Zveřejnění smlouvy 

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). 
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2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

3. 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.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy odpovídá hodnotě 
movitého majetku uvedené v příloze této smlouvy.  

Příloha usnesení č. 703/2016



5 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 
originálu. Půjčitel obdrží dvě vyhotovení a vypůjčitel a příspěvková organizace obdrží 
každý po jednom vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.  

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady statutárního města Liberec č. …/2016 ze dne 23.8.2016 a usnesením 
Rady Libereckého kraje č. …/16/RK ze dne 16.8.2016.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: inventurní seznam movitého majetku.  

7. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

 
 
V Liberci dne  ……..         V Liberci dne  ……..     
 
 
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
        Liberecký kraj               statutární město Liberec  
      Martin Půta, hejtman                   Tibor Batthyány, primátor 
                 
 
 
 
V Liberci dne  ……..     
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
       Mgr. Marta Kultová, ředitelka  
   Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace    
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Středisko

Druh Invent. číslo Název Su/Au Účetní cena

POE1 1/934 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/935 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/936 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/937 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/938 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/939 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/940 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/941 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/942 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/943 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/944 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/945 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/946 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/947 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/948 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/949 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/950 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/951 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/952 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/953 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 1/954 židle světlá,kulatá 902/0971 1 103,82

POE1 2/532 skříň plechová+nástavec 902/0971 2 000,00

POE1 2/556 křeslo koženkové Bratislava 902/0971 1 050,00

POE1 2/557 křeslo koženkové Bratislava 902/0971 1 050,00

POE1 2/558 křeslo koženkové Bratislava 902/0971 1 050,00

POE1 2/559 křeslo koženkové Bratislava 902/0971 1 050,00

POE1 2/560 křeslo koženkové Bratislava 902/0971 1 050,00

POE1 2/561 skříň dvoudveřová tmavá 902/0971 1 610,00

POE1 2/566 skříň příborníková tmavá 902/0971 1 820,00

POE1 2/567 knihovna tmavá 902/0971 1 980,00

POE1 2/568 skříň likérníková tmavá 902/0971 1 780,00

POE1 2/570 stůl pracovní (kovové nohy) 902/0971 1 030,00

POE1 2/622 skříň šatní UN 902/0971 1 280,00

POE1 2/631 vestavěná skříň 902/0971 1 093,00

POE1 2/632 vestavěná skříň 902/0971 1 093,00

POE1 2/633 vestavěná skříň 902/0971 1 093,00

POE1 2/634 vestavěná skříň 902/0971 1 093,00

POE1 2/635 vestavěná skříň 902/0971 1 093,00

POE1 2/678 nástavec Alfa 902/0971 1 050,00

POE1 2/679 nástavec Alfa 902/0971 1 050,00

POE1 2/680 nástavec Alfa 902/0971 1 050,00

POE1 2/687 skříň dvoudveřová Alfa 902/0971 1 494,00

POE1 2/714 skříň šatní UN 902/0971 1 580,00

POE1 2/733 stolek univerzální /pojízdný/ 902/0971 1 260,00

POE1 2/808 vrchní deska tmavá 902/0971 1 916,00

POE1 2/809 stolek tmavý 902/0971 2 950,00

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec, příspěvková organizace

IČ 66111498

1 - DDM Riegrova

Příloha ke Smlouvě o výpůjčce

č.OLP/xx/2016
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POE1 2/810 skříňka se zásuvkami tmavá 902/0971 1 990,00

POE1 2/811 skříňka se zásuvkami tmavá 902/0971 1 050,00

POE1 2/812 stůl pracovní, tmavý 902/0971 1 050,00

POE1 2/879 botník kovový,červený 902/0971 2 200,00

POE1 2/880 botník kovový,černý 902/0971 2 199,00

POE1 2/881 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/882 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/883 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/884 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/885 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/886 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/887 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/888 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/889 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/890 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/891 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/892 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/893 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/894 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/895 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/896 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/897 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/898 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 2/899 židle celodřevěná,černá 902/0971 1 110,00

POE1 3/355 kroketová souprava 902/0971 1 190,00

POE1 3/359 vrtačka stojanová 902/0971 2 490,00

POE1 3/370 lano horolezecké 902/0971 2 803,00

POE1 3/500 hořák,hadice,trubice-souprava k poplenici 902/0971 2 293,00

POE1 3/501 ventil redukční na PB k poplenici 902/0971 1 391,00

POE1 3/509 hodiny šachové digitální 2010 902/0971 1 450,00

POE1 3/510 hodiny šachové digitální 2010 902/0971 1 450,00

POE1 3/511 hodiny šachové digitální 2010 902/0971 1 450,00

POE1 3/512 hodiny šachové digitální 2010 902/0971 1 450,00

POE1 3/513 hodiny šachové digitální 2010 902/0971 1 450,00

POE1 3/514 hodiny šachové digitální 2010 902/0971 1 450,00

POE1 3/515 hodiny šachové digitální 2010 902/0971 1 450,00

POE1 3/521 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/522 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/523 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/524 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/525 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/526 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/527 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/528 lyže běžecké+vázání Sporten 902/0971 2 470,00

POE1 3/529 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/530 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/531 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/532 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/533 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/534 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/535 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/536 boty běžecké SNS 902/0971 1 075,00

POE1 3/543 lyže snowblade Sporten 902/0971 2 990,00

POE1 3/544 lyže snowblade Sporten 902/0971 2 990,00
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POE1 3/545 trampolína kruhová 100 cm 902/0971 1 790,00

POE1 3/643 terarijní stěna 902/0971 2 000,00

POE1 3/650 inkubátor LR HERP NURSERY 902/0971 2 885,00

POE1 3/651 stříkací centrum,žluté 902/0971 2 760,00

POE1 3/702 telefon Panasonic 902/0971 1 830,00

POE1 3/720 radiomagnetofon Sony 902/0971 2 690,00

POE1 3/827 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 064,90

POE1 3/828 žaluzie hliníková 902/0971 1 064,90

POE1 3/829 žaluzie hliníková 902/0971 1 064,90

POE1 3/830 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 064,90

POE1 3/831 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 064,90

POE1 3/861 spací pytel vel.170 902/0971 2 300,00

POE1 3/862 spací pytel vel.170 902/0971 2 300,00

POE1 3/869 vesta plovací 902/0971 1 390,00

POE1 3/870 vesta plovací 902/0971 1 390,00

POE1 3/871 vesta plovací 902/0971 1 390,00

POE1 3/872 vesta plovací 902/0971 1 390,00

POE1 3/913 souprava Kroket 902/0971 2 626,00

POE1 3/914 souprava Kroket 902/0971 2 626,00

POE1 3/920 krejčovská panna-dřevo 902/0971 2 990,00

POE1 3/939 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/940 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/941 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/942 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/943 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/944 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/947 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/948 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/949 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/950 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/951 žaluzie hliníková,horizontální 902/0971 1 091,20

POE1 3/965 sluchátka se síťkoou 902/0971 1 041,00

POE1 3/986 mikroskop AZ 10 902/0971 1 090,00

POE1 3/987 mikroskop AZ 10 902/0971 1 090,00

POE1 3/988 mikroskop AZ 10 902/0971 1 090,00

POE1 3/989 mikroskop AZ 10 902/0971 1 090,00

POE1 3/992 akvárium 902/0971 1 100,00

POE1 3/993 akvárium 902/0971 1 100,00

POE1 3/994 akvárium 902/0971 1 100,00

POE1 1/1053 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1054 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1055 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1056 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1057 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1058 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1059 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1060 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1061 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1063 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1064 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1065 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1066 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1067 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1068 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50
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POE1 1/1069 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1070 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1071 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1072 židle světlá celodřevěná 902/0971 1 155,50

POE1 1/1340 stolek pod počítač buk 902/0971 2 799,00

POE1 1/1367 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1368 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1369 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1370 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1371 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1372 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1373 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1374 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1375 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1376 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1377 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1378 židle dřevěná ořech 902/0971 1 063,00

POE1 1/1384 stůl pracovní 902/0971 2 307,00

POE1 1/1385 stůl pracovní 902/0971 2 307,00

POE1 1/1386 stůl pracovní 902/0971 2 307,00

POE1 1/1395 židle polstrovaná Samba 902/0971 1 836,35

POE1 1/1396 židle polstrovaná Samba 902/0971 1 836,35

POE1 1/1397 židle polstrovaná Samba 902/0971 1 836,35

POE1 1/1398 židle polstrovaná Samba 902/0971 1 836,35

POE1 1/1404 židle Fred černá 902/0971 2 298,00

POE1 1/1405 stůl elipsa + kovové nohy 902/0971 2 077,70

POE1 1/1406 kontejner závěsný-1 zásuvka 902/0971 1 377,40

POE1 1/1410 skříň zásuvková 902/0971 2 379,70

POE1 1/1411 skříň zásuvková 902/0971 2 379,70

POE1 1/1443 skříňka - nadstavba 902/0971 2 555,58

POE1 1/1451 skříňka otevřená 902/0971 1 147,00

POE1 1/1499 výsuv ke stolu 902/0971 1 780,00

POE1 1/1500 skříňka oblouková 902/0971 2 142,00

POE1 1/1501 skříňka s dvířky 902/0971 1 969,00

POE1 1/1502 stůl pracovní rovný 902/0971 2 943,00

POE1 1/1504 regál stolový 902/0971 1 673,00

POE1 1/1505 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1506 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1507 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1508 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1509 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1510 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1511 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1512 židle koženková, vínová 902/0971 1 166,20

POE1 1/1515 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1516 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1517 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1518 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1519 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1520 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1521 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1522 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1523 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1524 židle světlá 902/0971 1 412,20
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POE1 1/1525 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1526 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1527 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1528 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1529 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1530 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1531 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1532 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1533 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1534 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1535 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1536 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1537 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1538 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1539 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1540 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1541 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1542 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1543 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1544 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1545 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1546 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1547 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1548 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1549 židle světlá 902/0971 1 412,20

POE1 1/1550 nástavec na skříň 902/0971 1 640,00

POE1 1/1551 nástavec na skříň 902/0971 1 640,00

POE1 1/1552 skříň s dvířky 902/0971 2 999,00

POE1 1/1554 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1555 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1556 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1557 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1558 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1559 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1560 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1561 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1562 stůl světlý, borovice, 120x75 902/0971 1 190,00

POE1 1/1563 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1564 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1565 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1566 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1567 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1568 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1569 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1570 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1571 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1572 židle dětská, vysoká 902/0971 1 290,00

POE1 1/1573 box plastový, stolový 902/0971 1 059,10

POE1 1/1574 box plastový, stolový 902/0971 1 059,10

POE1 1/1575 nadstavba stolová 902/0971 2 159,00

POE1 1/1576 židle polstrovaná, oranžová 902/0971 1 691,00

POE1 1/1577 židle polstrovaná, oranžová 902/0971 1 691,00

POE1 1/1578 skříňka vysoká 902/0971 2 588,40

POE1 1/1579 policová skříňka pod okno 902/0971 2 067,18
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POE1 1/1580 policová skříňka pod okno 902/0971 2 067,18

POE1 1/1584 regál rohový 902/0971 2 004,70

POE1 1/1585 nadstavba stolová, úzká 902/0971 2 355,32

POE1 1/1586 skříňka otevřená 902/0971 1 894,80

POE1 1/1587 skříňka rohová 902/0971 1 832,90

POE1 1/1588 skříňka rohová 902/0971 1 832,90

POE1 1/1589 nástavba na skříň 902/0971 2 530,00

POE1 1/1590 nástavba na skříň 902/0971 2 530,00

POE1 1/1591 nástavba na skříň 902/0971 2 530,00

POE1 1/1592 nástavba na skříň 902/0971 2 530,00

POE1 1/1593 nástavba na skříň 902/0971 2 530,00

POE1 1/1594 nástavba na skříň 902/0971 2 099,00

POE1 1/1595 nástavba na stůl 902/0971 1 701,00

POE1 1/1596 nástavba na stůl 902/0971 1 701,00

POE1 1/1599 skřínka tmavá 902/0971 1 968,00

POE1 1/1600 skřínka tmavá 902/0971 1 968,00

POE1 1/1601 stůl "citron" 902/0971 2 251,18

POE1 1/1602 skříň plná dvířka 902/0971 2 836,13

POE1 1/1603 skříň plná dvířka 902/0971 2 836,13

POE1 1/1604 skříň plná dvířka 902/0971 2 836,13

POE1 1/1605 stůl světlý, kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1606 stůl světlý, kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1607 stůl světlý, kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1608 stůl světlý, kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1609 stůl světlý,kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1610 stůl světlý,kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1611 stůl světlý,kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1612 stůl světlý,kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1613 stůl světlý,kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1614 stůl světlý,kovové šedé nohy 902/0971 1 904,00

POE1 1/1616 komoda světlá 902/0971 2 796,50

POE1 1/1617 stolek pod akvarium 902/0971 2 201,50

POE1 1/1621 vitrina prosklenná 902/0971 1 990,00

POE1 1/1623 komoda světlá 902/0971 1 606,50

POE1 1/1625 skříň dvoudveřová buk 902/0971 1 890,00

POE1 1/1626 skříň dvoudveřová buk 902/0971 1 890,00

POE1 1/1627 skříň dvoudveřová buk 902/0971 1 890,00

POE1 1/1628 skříň dvoudveřová buk 902/0971 1 890,00

POE1 1/1629 židle ke klavíru 902/0971 2 500,00

POE1 1/1631 skříň dvoudveřová 902/0971 1 890,00

POE1 1/1632 skříň dvoudveřová 902/0971 1 890,00

POE1 1/1633 skříň dvoudveřová 902/0971 1 890,00

POE1 2/1008 židle dřevěná, barová 902/0971 1 800,00

POE1 2/1009 židle dřevěná, barová 902/0971 1 800,00

POE1 2/1010 židle dřevěná, barová 902/0971 1 800,00

POE1 2/1018 věšák stojanový,hnědý 902/0971 1 950,00

POE1 2/1019 věšák stojanový 902/0971 1 950,00

POE1 2/1020 věšák stojanový světlý 902/0971 1 950,00

POE1 2/1021 věšák stojanový 902/0971 1 950,00

POE1 2/1022 stolek čtvercový 902/0971 1 450,00

POE1 2/1073 židle modrá 902/0971 1 680,00

POE1 2/1074 židle modrá 902/0971 1 680,00

POE1 2/1075 židle modrá 902/0971 1 680,00

POE1 2/1076 židle modrá 902/0971 1 680,00
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POE1 2/1077 židle modrá 902/0971 1 680,00

POE1 2/1079 stolek pod počítač 902/0971 1 500,00

POE1 2/1086 židle polstrovaná 902/0971 2 999,00

POE1 2/1087 židle polstrovaná 902/0971 2 999,00

POE1 2/1089 židle polstrovaná 902/0971 2 999,00

POE1 3/1138 lyže běžecké 190 cm 902/0971 1 506,00

POE1 3/1177 kanoe 902/0971 1 680,00

POE1 3/1178 kanoe Vydra 902/0971 2 450,00

POE1 3/1187 popelnice 90l 902/0971 1 250,00

POE1 3/1188 kanoe Vydra 902/0971 2 450,00

POE1 3/1225 batoh Alpin 75 902/0971 1 273,00

POE1 3/1226 batoh Alpin 75 902/0971 1 273,00

POE1 3/1227 batoh Alpin 75 902/0971 1 273,00

POE1 3/1249 lyže běžecké Dynamic 902/0971 2 130,00

POE1 3/1251 boty běžecké 902/0971 1 390,00

POE1 3/1256 vázání Marker 38 902/0971 1 990,00

POE1 3/1275 rukavice polařské 902/0971 1 015,00

POE1 3/1276 rukavice polařské 902/0971 1 015,00

POE1 3/1345 skartovačka 902/0971 2 745,00

POE1 3/1346 hra Osadníci 902/0971 1 064,00

POE1 3/1349 lyže běžecké 150cm 902/0971 1 150,00

POE1 3/1350 lyže běžecké 160cm 902/0971 1 150,00

POE1 3/1352 lyže běžecké 150cm 902/0971 1 350,00

POE1 3/1357 mapa ČR 902/0971 1 049,00

POE1 3/1379 sedák Colorádo 902/0971 1 110,20

POE1 3/1380 hra Kroket 902/0971 1 750,00

POE1 3/1387 koloběžka Roller 902/0971 1 800,00

POE1 3/1388 koule Pettangue 902/0971 1 199,00

POE1 3/1390 nástěnná šachovnice magnetická 902/0971 2 500,00

POE1 3/1394 síť nohejbalová 902/0971 1 650,00

POE1 3/1398 koule pettangue -popular 902/0971 1 590,00

POE1 3/1399 šipky elektronické 902/0971 2 799,00

POE1 3/1408 věšák stojanový 902/0971 2 077,00

POE1 3/1409 věšák stojanový 902/0971 2 077,00

POE1 3/1415 koloběžka Honza 12" 902/0971 1 075,00

POE1 3/1416 koloběžka Honza 12" 902/0971 1 075,00

POE1 3/1429 hra Osadníci,Mořské cesty 902/0971 1 199,00

POE1 3/1462 žehlička na vosky Swix 902/0971 1 290,00

POE1 3/1481 nabíječka GP+adaptér GP 902/0971 2 250,00

POE1 3/1482 hole trekové Masters 902/0971 1 019,00

POE1 3/1497 štítkovač Dymo 902/0971 1 227,70

POE1 3/1514 stan H troll-s 2590 902/0971 2 590,00

POE1 3/1515 stan H troll-s 2590 902/0971 2 590,00

POE1 3/1522 telefon přenosný Panasonix 902/0971 2 624,00

POE1 3/1546 kalkulačka SHARP L 2607R 902/0971 2 635,20

POE1 3/1549 lyže krátké BIG FOOT Kneissl 902/0971 2 900,00

POE1 3/1550 lyže krátké BIG FOOT Kneissl 902/0971 2 900,00

POE1 3/1551 lyže krátké BIG FOOT Kneissl 902/0971 2 900,00

POE1 3/1552 lyže krátké BIG FOOT Kneissl 902/0971 2 900,00

POE1 3/1555 reflektor černý 902/0971 2 997,00

POE1 3/1556 reflektor černý 902/0971 2 997,00

POE1 3/1568 lyže sjezdové Rossignol 902/0971 2 670,00

POE1 3/1573 držák na kola a lyže 902/0971 2 689,40

POE1 3/1576 dremel set 300 902/0971 2 990,00
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POE1 3/1578 dres Jadberg Vector -florbal vel.152 902/0971 1 340,00

POE1 3/1584 thermobox 28l 902/0971 2 299,00

POE1 3/1589 jednokolka - 16" 902/0971 2 290,00

POE1 3/1590 jednokolka - 20" 902/0971 2 290,00

POE1 3/1593 stůl pracovní,dětský 902/0971 1 651,00

POE1 3/1594 bruska 130W,oranžová 902/0971 1 090,00

POE1 3/1601 rádio přenosné SONY 902/0971 2 490,00

POE1 3/1602 DVD přehrávač Sencor 2706 902/0971 2 860,00

POE1 3/1603 helma brankářská- florbal junior 902/0971 1 225,00

POE1 3/1609 záložní zdroj 700VA230 V 902/0971 2 665,60

POE1 3/1610 flash disk 16 GB 902/0971 1 467,00

POE1 3/1611 tunel prolézací se spirálou 3m 902/0971 1 590,00

POE1 3/1613 helma brankářská - florbal 902/0971 2 450,00

POE1 3/1619 autochladnička 902/0971 1 299,00

POE1 3/1623 židle koženková,béžové 902/0971 1 166,20

POE1 3/1624 židle koženková,béžové 902/0971 1 166,20

POE1 3/1660 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 3/1661 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 3/1662 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 3/1663 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 3/1664 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 3/1665 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 3/1670 telefon přenosný 902/0971 1 500,00

POE1 3/1671 telefon přenosný 902/0971 1 500,00

POE1 3/1674 mikrofon WR 102DR +H 902/0971 2 930,20

POE1 3/1708 box plastový 902/0971 1 016,00

POE1 3/1721 koloběžka Catic 12" 902/0971 1 790,00

POE1 3/1722 koloběžka Catic 12" 902/0971 1 790,00

POE1 3/1732 kabel HPC 620 Speakon 902/0971 1 023,00

POE1 3/1733 nástěnka korková 902/0971 1 359,00

POE1 3/1734 nástěnka korková 902/0971 1 359,00

POE1 3/1735 nástěnka korková 902/0971 1 359,00

POE1 3/1736 nástěnka korková 902/0971 1 359,00

POE1 3/1737 nástěnka korková 902/0971 1 359,00

POE1 3/1741 nástěnka korková 902/0971 1 359,00

POE1 3/1742 nástěnka korková 902/0971 1 359,00

POE1 3/1743 mikrofon RH Sound WR 102 902/0971 2 751,00

POE1 3/1754 horské slunce Philips172 902/0971 1 759,00

POE1 3/1761 vrtačka aku T 14,4V 902/0971 1 365,00

POE1 3/1762 nabíječ BEL 610 902/0971 2 200,00

POE1 3/1763 regulátor AL 22 A 902/0971 1 200,00

POE1 3/1764 kroužek malířský 180/160 902/0971 1 303,00

POE1 3/1765 kroužek malířský 180/160 902/0971 1 303,00

POE1 3/1766 kroužek malířský 250/160 902/0971 1 495,00

POE1 3/1774 mikrofon RH Sound WR 102 902/0971 2 811,50

POE1 3/1775 mikrofon RH Sound WR 102 902/0971 2 811,50

POE1 3/1804 kastrol nerez 28l 902/0971 2 208,50

POE1 3/1806 padák na cvičení 3m 902/0971 1 590,00

POE1 3/1807 vodácká vesta dětská 902/0971 1 250,00

POE1 3/1808 vodácká vesta dětská 902/0971 1 250,00

POE1 3/1809 vodácká vesta dětská 902/0971 1 250,00

POE1 3/1810 vodácká vesta dětská 902/0971 1 250,00

POE1 3/1811 vodácká vesta dětská 902/0971 1 250,00

POE1 3/1812 vodácká vesta dětská 902/0971 1 250,00
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POE1 3/1813 vodácká vesta instruktor 902/0971 1 500,00

POE1 3/1824 komplet Viaferrata 902/0971 1 399,00

POE1 3/1825 komplet Viaferrata 902/0971 1 399,00

POE1 3/1827 stan Husky Bird 3 902/0971 2 399,00

POE1 3/1830 stupátko pojízdné 902/0971 1 699,50

POE1 3/1840 teleskop pro videoprojektor 902/0971 1 059,10

POE1 3/1844 stolní hokej Šprtec 902/0971 2 989,00

POE1 3/1845 stojan malířský P 127 902/0971 1 234,50

POE1 3/1846 stojan malířský P 127 902/0971 1 234,50

POE1 3/1847 stojan malířský P 127 902/0971 1 234,50

POE1 3/1853 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1854 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1855 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1856 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1857 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1858 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1859 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1860 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1861 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1862 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1863 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1864 molitanová souprava 902/0971 1 525,00

POE1 3/1865 sporák plynový Mora 1100 902/0971 2 990,00

POE1 3/1866 lyže krátké Bigfoot 902/0971 2 800,00

POE1 3/1867 mixér ruční Braun M 880 902/0971 1 609,00

POE1 3/1869 bruska na kola modelů, 902/0971 1 950,00

POE1 3/1871 odpadový koš zelený,kovový 902/0971 1 546,00

POE1 3/1872 odpadový koš zelený,kovový 902/0971 1 546,00

POE1 3/1875 postřikovač tlakový 18l 902/0971 1 769,00

POE1 3/1886 pedalo čtyřkolečkové 902/0971 1 150,00

POE1 3/1887 stojan trojnožka velký 902/0971 1 611,00

POE1 3/1888 stojan trojnožka velký 902/0971 1 611,00

POE1 3/1889 žaluzie hliníková 902/0971 1 276,50

POE1 3/1890 termo krabice modrá 902/0971 1 185,00

POE1 3/1891 termo krabice modrá 902/0971 1 185,00

POE1 3/1894 metronom Wittner Piccolo 902/0971 1 099,00

POE1 3/1896 termo krabice modrá 902/0971 1 185,00

POE1 3/1897 pánev Titan 40cm 902/0971 2 081,30

POE1 3/1898 padák na cvičení 4m 902/0971 1 890,00

POE1 426 zástěra krycí na kajak 902/0971 1 600,00

POE1 1156 kastrol s poklicí 40 cm 902/0971 1 903,00

POE1 3713 zástěra krycí na kajak 902/0971 1 600,00

POE1 5905 rotační deska s úchytem 902/0971 1 590,00

POE1 9557 hrnec nerez 25l 902/0971 1 960,00

POE1 11749 stolní fotbálek 902/0971 1 990,00

POE1 13210 regál kovový 902/0971 2 443,75

POE1 13575 regál kovový 902/0971 2 443,75

POE1 13940 regál kovový 902/0971 2 443,75

POE1 14305 regál kovový 902/0971 2 443,75

POE1 15401 pistole vzduchová Deltamax 902/0971 1 898,00

POE1 15766 pistole vzduchová Deltamax 902/0971 1 898,00

POE1 16132 šachy nástěnné 902/0971 1 490,00

POE1 16497 žíněnka - modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 16862 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00
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POE1 17227 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 17593 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 17958 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 18323 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 18688 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 19054 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 19419 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 19784 žíněnka modrá skládací 902/0971 2 090,00

POE1 20515 stolní košíková 902/0971 1 199,00

POE1 20880 halová kožená Bocca sada 902/0971 2 990,00

POE1 21976 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 22341 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 22706 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 23071 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 23437 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 23802 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 24167 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 24532 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 24898 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 25263 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 25628 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 25993 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 26359 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 26724 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 27089 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 27454 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 27820 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 28185 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 28550 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 28915 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 29281 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 29646 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 30011 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 30376 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 30742 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 31107 židle buk-chrom,Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 31472 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 33664 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 34029 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 34394 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 34759 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 35125 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 35490 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 35855 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 36220 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 36586 židle buk-chrom Kent,světlá 902/0971 1 139,50

POE1 39142 sedací úvazek 902/0971 1 390,00

POE1 39873 klec 902/0971 2 500,00

POE1 41334 kalkulačka CX 80 902/0971 1 439,00

POE1 42795 Rádio přenosné s CD Philips AZ 3856 902/0971 2 309,00

POE1 43891 robotický Slídil Alfa 902/0971 2 684,00

POE1 44256 robotický Slídil Alfa 902/0971 2 684,00

POE1 44621 kompresor vzduchový24l 902/0971 2 973,00

POE1 45352 bruska pásová Extol 810 W 902/0971 2 241,00
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POE1 47543 žíněnka 200x100x0,05 cm-modrá 902/0971 1 850,00

POE1 47908 lyže běžecké Sporten 170 cm 902/0971 2 740,00

POE1 48274 lyže běžecké Sporten 180 cm 902/0971 2 740,00

POE1 50100 boty běžecké 39 902/0971 1 275,00

POE1 50465 boty běžecké 44 902/0971 1 275,00

POE1 50830 boty běžecké 45 902/0971 1 275,00

POE1 53387 žiněnka 200x100x5 - modrá 902/0971 1 850,00

POE1 53752 žiněnka 200x100x5 - modrá 902/0971 1 850,00

POE1 54118 žiněnka 200x100x5 - modrá 902/0971 1 850,00

POE1 54483 žiněnka 200x100x5 - modrá 902/0971 1 850,00

POE1 58866 vrtačka elektrická 40E,zelená 902/0971 2 973,00

POE1 59596 hra - 2x cílová meta,8x polštář 902/0971 2 990,00

POE1 60692 Hot-Dog 3 trny,nerez bez nádobky 902/0971 2 880,00

POE1 63614 GPS Garmin trex h 902/0971 2 300,00

POE1 65440 megafon 31 902/0971 1 332,00

POE1 66536 ohýbačka 450 mm,stůl/svěrák 902/0971 2 495,00

POE1 67267 hasící přístroj CO2 902/0971 2 302,00

POE1 67632 fotoaparát Olympus X 43 902/0971 2 636,00

POE1 67997 kalhoty na florbal brankářské 902/0971 1 160,00

POE1 68362 kalhoty na florbal brankářské 902/0971 1 160,00

POE1 68728 navigace Garmin trex h 902/0971 2 000,00

POE1 69093 navigace Garmin trex h 902/0971 2 000,00

POE1 69458 navigace Garmin trex h 902/0971 2 000,00

POE1 69823 kalhoty brankářské vel.L 902/0971 1 320,00

POE1 72745 frézka vrtací 902/0971 1 035,00

POE1 73110 pila přímočará STS 12 E 902/0971 1 499,00

POE1 74571 kytara SX 26 CE-VNA 902/0971 2 990,00

POE1 74936 tlakový rozprašovač 902/0971 1 280,00

POE1 75301 slackline 10m 902/0971 1 292,00

POE1 77858 radiomagnetofon Sony s MP3 902/0971 2 298,00

POE1 78588 sada nádobí nerez 902/0971 1 699,00

POE1 78954 mobilní telefon Nokia 902/0971 1 095,00

POE1 79684 žaluzie horizontální 902/0971 1 312,00

POE1 80049 žaluzie horizontální 902/0971 1 312,00

POE1 80415 žaluzie horizontální 902/0971 1 312,00

POE1 81145 žaluzie horizontální 902/0971 1 236,00

POE1 81510 žaluzie horizontální 902/0971 1 236,00

POE1 82241 plátno promítací 105x186 cm 902/0971 1 190,00

POE1 82606 sešívačka kancelářská 902/0971 1 021,00

POE1 84067 dres brankářský Zone-florbal 902/0971 1 355,00

POE1 91737 webová kamera Life Cam 902/0971 1 380,00

POE1 92103 klec K 100 N chromová 902/0971 1 359,00

POE1 92833 nabíječ 3,5 50W Equlibbrium 902/0971 1 370,00

POE1 93198 terárium 902/0971 1 600,00

POE1 93564 terárium 902/0971 1 600,00

POE1 94294 mapa Světa 197x122 cm 902/0971 1 990,00

POE1 97947 pájka Weller profi 100W 902/0971 1 866,24

POE1 98312 disk externí 2,5 500 GB,černý 902/0971 1 745,00

POE1 100138 buben pochodový+paličky+popruh 902/0971 1 110,00

POE1 100869 terárimu+diodové osvětlení 902/0971 1 500,00

POE1 101964 laminátor DSB HQ 330 A3 902/0971 1 700,40

POE1 102695 WELLER pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,48

POE1 102695 WIFI Router + anténa Sweek(2 ks) 902/0971 1 067,00

POE1 103060 drez-Mažorteky 902/0971 1 650,00
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POE1 103425 drez-Mažorteky 902/0971 1 650,00

POE1 106347 nerez hrnec s poklicí 5l 902/0971 2 207,64

POE1 110364 repro bedna RH Sound 902/0971 2 990,00

POE1 110729 dalekohled astronomický Omegon telescope 902/0971 2 568,00

POE1 111095 dalekohled astronomický Omegon telescope 902/0971 2 568,00

POE1 112556 dremel 200 series-vrtačka 902/0971 1 090,00

POE1 112921 prkno houpačky 902/0971 1 409,00

POE1 124244 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 124609 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 124974 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 125339 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 125705 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 126070 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 126435 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 126800 žaluzie mezisklení,horiz. 902/0971 1 508,75

POE1 127166 varná konvice nerec Superior 902/0971 1 198,80

POE1 127531 varná konvice nerec Superior 902/0971 1 198,80

POE1 127896 varná konvice nerec Superior 902/0971 1 198,80

POE1 128992 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 129357 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 129722 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 130088 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 130453 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 130818 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 131183 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 131549 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 131914 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 132279 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 132644 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 133010 židle RAL 2004 902/0971 1 150,00

POE1 133375 sedák čtvercový,barevný 6 kostek-1 sada 902/0971 2 408,00

POE1 133740 sedák čtvercový,barevný 6 kostek-1 sada 902/0971 2 408,00

POE1 135201 věšáková stěna 110x200 cm 902/0971 2 970,00

POE1 136297 bruska Kristall 902/0971 2 446,62

POE1 136662 pájka Weller 100 W 902/0971 2 090,88

POE1 137027 pájka Weller 100 W 902/0971 2 090,88

POE1 137393 baletní tyč 902/0971 2 021,00

POE1 137758 nožní opěrka 902/0971 1 190,00

POE1 138123 nožní opěrka 902/0971 1 190,00

POE1 138854 pícka pro Fusing v mikr.troubě 902/0971 1 590,00

POE1 141045 křeslo kancelářské Magnus,vysoké 902/0971 1 150,00

POE1 143967 nástěnná tabule informační 100x70 902/0971 1 890,50

POE1 144332 nástěnná tabule informační 100x70 902/0971 1 890,50

POE1 145428 mobilní telefon Evolve 902/0971 2 279,00

POE1 145793 vertikální žaluzie 902/0971 1 919,06

POE1 146158 magnetická tabule - flip 902/0971 1 197,00

POE1 147253 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 147619 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 147984 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 148349 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 148714 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 149080 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 149445 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 149810 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20
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POE1 150175 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 150541 židle Paysane světlá - buk 902/0971 1 065,20

POE1 150906 židle Paysane světlá - teracota 902/0971 1 065,20

POE1 151271 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 151636 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 152002 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 152367 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 152732 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 153097 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 153463 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 153828 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 154193 židle Paysane světlá - blue 902/0971 1 065,20

POE1 160037 GPS navigace 902/0971 2 334,00

POE1 160402 externí disk - HDD Transcend 1TB 902/0971 1 899,00

POE1 160402 externí disk - HDD Transcend 1TB 902/0971 1 899,00

POE1 161133 horolezecké lano 902/0971 1 350,00

POE1 162229 lyžařské boty Salomon 902/0971 1 199,00

POE1 162959 radiomagnetofon Grundig RRCD 3720 902/0971 2 294,00

POE1 163324 mobilní telefon Samsung S5610 - stříbrný 902/0971 2 148,00

POE1 166246 horolezecké lano 902/0971 1 350,00

POE1 166246 baletní tyč 902/0971 2 021,00

POE1 166612 dřevěná židlička INGOLF 902/0971 1 290,00

POE1 167342 dřevěná židlička INGOLF 902/0971 1 290,00

POE1 170629 autorádio Blaupunkt 902/0971 1 816,00

POE1 170995 štípací kleště - Knipex 902/0971 1 105,00

POE1 171360 židle otočná Vilgot 902/0971 1 990,00

POE1 171725 fréza eliptická 902/0971 1 115,00

POE1 172090 dres brankářský 902/0971 1 050,00

POE1 172456 dres brankářský 902/0971 1 050,00

POE1 172821 kalhoty brankářské 902/0971 1 190,00

POE1 175378 pájka 902/0971 2 164,00

POE1 178665 žaluzie 902/0971 1 720,00

POE1 179761 pájka WELLER Profikit 100W 902/0971 2 163,00

POE1 180126 indukční vařič Hyunday IND 902/0971 1 199,00

POE1 180491 kompresor Hobby s tlak. nádobou Fengda 902/0971 2 474,00

POE1 182683 ext. disk Seagate Expansion Desktop 2000GB 902/0971 2 489,00

POE1 183413 zdroj laboratorní MPS - 3003D 902/0971 2 496,00

POE1 185239 bubínek Toca SFDMX - 9K 902/0971 1 770,00

POE1 185605 bubínek Meinl Djembe FMDJ2-M-G 902/0971 2 990,00

POE1 186335 bubínek -cajoon . HCAJ100NT 902/0971 2 190,00

POE1 186700 lyžařské boty Salomon vel. 7,5 902/0971 1 699,00

POE1 187066 vrtačka Dremel 200 Series 902/0971 1 290,00

POE1 187431 vrtačka Dremel 200 Series 902/0971 1 290,00

POE1 187796 vrtačka Dremel 3000JF 902/0971 1 590,00

POE1 188161 vrtačka Dremel 3000JF 902/0971 1 590,00

POE1 189988 čistící zóna 902/0971 2 751,90

POE1 190353 čistící zóna 902/0971 2 751,90

POE1 198754 bruska stolní Krystall I 902/0971 2 770,90

POE1 199119 bruska stolní Krystall I 902/0971 2 770,90

POE1 202406 Weller pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,48

POE1 202771 Weller pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,48

POE1 203137 Weller pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,48

POE1 204232 Apple i POD Shuffle 2 GB Blue 902/0971 1 290,00

POE1 204598 MP 3 přehrávač Energy Sistem 3D HD Media Player 902/0971 1 490,00
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POE1 204963 jištění Ferrata 902/0971 1 450,00

POE1 206059 laserová tiskárna HP LaserJet Pro P1102 902/0971 1 990,00

POE1 211537 WELLER pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,48

POE1 211903 WELLER pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,64

POE1 212633 WELLER pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,48

POE1 212998 WELLER pájka Profikit 100W 902/0971 2 163,48

POE1 214094 stromek vyřezávaný dokončený nábytkovou barvou 902/0971 1 560,00

POE1 214459 rámeček se sklem a podkladní deskou - nástěnka 902/0971 1 430,00

POE1 214825 bruska s příslušenstvím Parkside PMFW 310 A1 902/0971 1 198,00

POE1 215920 žehlící prkno 902/0971 1 090,00

POE1 217016 kontejner policový pro tiskárnu 902/0971 2 960,00

POE1 217381 šatní díl - policová skříňka a deska s věšáky 902/0971 1 700,00

POE1 217747 policová stěna - podní skříňka 902/0971 2 680,00

POE1 218477 NÁSTĚNKA NA SKŘÍNĚ 902/0971 1 150,00

POE1 218842 NÁSTĚNKA NA SKŘÍNĚ 902/0971 1 150,00

POE1 219207 NÁSTĚNKA NA SKŘÍNĚ 902/0971 1 150,00

POE1 221398 party stan bílý velký 3x3m s taškou 902/0971 2 221,00

POE1 221763 kostým - čarodějnice 902/0971 1 090,00

POE1 222494 nafukovací sedačka do člunu 902/0971 1 800,00

POE1 222859 tiskárna laserová - Brother HL -1210W 902/0971 1 600,00

POE1 223224 kotoučová pila Proxxon 27006 KS230 902/0971 2 898,00

POE1 223590 sklopná deska 902/0971 1 050,00

POE1 224320 radiomagnetofon s CD 902/0971 2 299,00

POE1 225051 buben Toca 902/0971 2 080,00

POE1 225781 externí disk HDD 2,5" 902/0971 1 549,00

POE1 227607 bungee running set 5m/30 902/0971 1 990,00

POE1 227973 bungee running set 5m/60 902/0971 2 090,00

POE1 228338 stojan na rámy na hedvábí 902/0971 1 160,00

POE1 233451 šachové hodiny 902/0971 2 999,00

POE1 234912 LED Monitor 19" 902/0971 2 283,50

POE1 235278 LED Monitor 19" 902/0971 2 283,50

POE1 236008 UKULELE Ortega RU 5 902/0971 1 800,00

POE1 236373 PC myš 902/0971 1 410,00

POE1 236739 lano Tendon 902/0971 2 750,00

POE1 237104 lano Ocun 902/0971 2 750,00

POE1 237834 roll up 902/0971 2 965,00

POE1 238565 mobilní telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite 902/0971 1 889,00

POE1 238930 bezdrátový mikrofon 902/0971 2 590,00

POE1 3/2193a skartovačka 902/0971 2 690,00

POE1 615/191 psací stůl dvouskříňový 902/0971 1 660,00

POE1 615/236 stůl světlý kancelářský 902/0971 2 000,00

POE1 615/305 psací stůl světlý 902/0971 2 320,00

POE1 615/319 psací stůl 902/0971 2 750,00

POE1 3/2008,b lano horolezecké 902/0971 1 390,00

POE1 615-306-1 stůl manipulační 902/0971 2 999,00

POE1 615/304-3 stůl manipulační 902/0971 1 150,00

POE1 615/304-4 stůl manipulační 902/0971 1 150,00

POE1 615/304-5 stůl manipulační 902/0971 1 150,00

POE1 615/304-6 stůl manipulační 902/0971 1 150,00

POE1 615/306-2 stůl manipulační 902/0971 1 690,00

POE1 615/306-5 stůl manipulační 902/0971 1 690,00

POE1 615/306-6 stůl manipulační 902/0971 1 690,00

POE1 615/446-3 stůl pracovní 902/0971 2 341,00
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1 222 046,97 KčMnožství 747
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Středisko

Druh
Invent. 

číslo
Název Su/Au Účetní cena

DDNM 5/004 Gordic - účetnictví 018/0100 6 195,00

DDNM 5/006 Vema 018/0100 13 744,50

DDNM 5/016 Gordic-kniha došlých faktur 018/0100 12 292,70

DDNM 5/018 Docházka 3000 018/0100 5 624,00

DDNM 5/019 EMA - evidence majetku 018/0100 12 804,00

DDNM 5/020 Corel Draw Home1Student Minibox-2ks 018/0100 4 010,40

DDNM 5/026 Vema-progr.vybav.Mzdy,PAM,ELD,KZP, vybavení banky 018/0100 16 212,00

DDNM 5/028 Gordic-pokladna 018/0100 6 300,00

DDNM 5/029 Gordic-kniha odeslaných faktur 018/0100 7 992,00

DDNM 5/030 Gordic - elektronická spisová služba 018/0100 3 872,00

DDNM 5/033 Gordic - síťové rozšíření licence - účet. a rozpo 018/0100 16 335,00

DDNM 5/034 Windows 8.1. CZ 32/64 bit DVD 018/0100 3 001,00

DDNM 5/035 Windows 8.1. PRO 018/0100 6 655,00

DDNM 5/036 Microsoft Windows 10 Professional 32/64bit CZ Full 018/0100 6 642,90

DDNM 5/038 Microsoft office Szd 2016 021-10539 OLP NL Acade 018/0100 38 526,40

Množství 15 160 206,90 Kč

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec, příspěvková organizace

IČO: 66111498

1 - DDM Riegrova

Příloha ke Smlouvě o výpůjčce

č.OLP/xx/2016
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Středisko
1 - DDM 

Riegrova

Druh Invent.číslo Název Su/Au Účetní cena

DHM2 444-7 Vozík přívěsný nákladní 022/0100 48 882,10

DHM2 444-9 Traktor HDT 3 N 200 AT 022/0100 89 991,00

DHM2 444-10 VW Transporter 2,OBiTDI 4MOTION 022/0100 1 019 791,00

DHM2 447-15 plynový kotel Immmergas 022/0100 44 407,00

DHM2 403-5/18 Pec elektrická keramika M 100 S MT 825 022/0100 62 266,10

DHM2 403-5/23 autodráha 022/0100 113 430,00

DHM2 403-5/26 Pec elektrická keramika 022/0100 76 899,90

DHM2 446-15/8 skříňová sestava malírna 022/0100 59 680,00

DHM2 445-14/10 soubor nábytku kancelář est.odd 022/0100 89 214,00

DHM2 404-2/1-30 Skříňové sestavy archivní I. a II. patro ,sál 022/0100 142 329,00

Množství 10 1 746 890,10 Kč

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec, příspěvková organizace

IČO: 66111498

Příloha ke Smlouvě o výpůjčce

č.OLP/xx/2016
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Středisko

Druh
Invent. 

číslo
Název Su/Au Účetní cena

DDHM 2/744 Křeslo ISTRA sv. čalounění 028/0100 3 350,00

DDHM 2/745 Dvoukřeslo ISTRA sv. čalounění 028/0100 5 700,00

DDHM 2/838 Židle čalouněná, pojízdná 028/0100 4 950,00

DDHM 2/839 Židle čalouněná, pojízdná 028/0100 4 950,00

DDHM 2/849 Stůl pod počítač, světlý 028/0100 5 690,00

DDHM 3/612 Radio Dueto 028/0100 4 900,00

DDHM 3/696 Trezor 028/0100 5 300,00

DDHM 3/720 Lednice CALEX C180 028/0100 6 319,00

DDHM 3/730 Zatahovací dveře - koženka 028/0100 5 500,00

DDHM 3/736 Trezor typ 41 028/0100 5 800,00

DDHM 3/746 Skříň vývěsní kovová prosklená 028/0100 4 640,00

DDHM 3/781 Kanoe 028/0100 7 750,00

DDHM 3/782 Kanoe 028/0100 7 750,00

DDHM 3/784 Stan GRAND 1 028/0100 4 900,70

DDHM 3/785 Stan GRAND 1 028/0100 4 900,70

DDHM 3/824 Stan GRAND P1 028/0100 4 965,85

DDHM 3/845 Rafter COLORADO 450 - nafukovací člun 028/0100 16 117,00

DDHM 3/846 Rafter COLORADO 360 - nafukovací člun 028/0100 15 128,00

DDHM 3/891 stůl na stolní tenis 028/0100 8 000,00

DDHM 3/893 skříň přihrádková 028/0100 9 980,00

DDHM 3/900 Hrnčířský kruh el. S401 A 028/0100 12 250,00

DDHM 3/901 koberec Goldrace 028/0100 6 254,30

DDHM 3/908 Loď VYDRA 028/0100 8 900,00

DDHM 3/911 Motorová pila H246 SP 028/0100 19 880,00

DDHM 3/912 síť šplhací 028/0100 5 400,00

DDHM 3/915 Šicí stroj GRITZNER 4224 028/0100 7 796,00

DDHM 3/916 Šicí stroj GRITZNER 4224 028/0100 7 796,00

DDHM 3/917 Šicí stroj GRITZNER 4222 028/0100 7 236,00

DDHM 3/918 Šicí stroj GRITZNER 4222 028/0100 7 236,00

DDHM 3/919 Šicí stroj HOBBY - OWERLOCK 028/0100 12 250,00

DDHM 3/924 Stan GRAND 028/0100 4 690,90

DDHM 3/925 Stan GRAND 028/0100 4 690,90

DDHM 3/926 Stan GRAND 028/0100 4 690,90

DDHM 3/927 Radiomagnetofon 028/0100 5 300,00

DDHM 3/929 Telefonní ústředna 028/0100 8 770,00

DDHM 3/955 Kanoe PÁLAVA (gumová) 028/0100 11 419,00

DDHM 3/956 Klávesy YAMAHA PSR-270 028/0100 10 680,00

DDHM 3/963 Žíněnka BORGOR 028/0100 10 000,00

DDHM 3/971 Mikrofon Solton 028/0100 3 860,00

DDHM 3/973 Barevný televizor ELEKTA 028/0100 9 990,00

DDHM 3/974 Zesilovač SONY F 235 R 028/0100 4 802,00

DDHM 2/1001 Stůl dřevěný PFAFF 028/0100 3 800,00

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec, příspěvková organizace

IČO: 66111498

1 - DDM Riegrova

Příloha ke Smlouvě o výpůjčce

č.OLP/xx/2016
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DDHM 2/1002 Stůl dřevěný PFAFF 028/0100 3 800,00

DDHM 2/1003 Stůl dřevěný PFAFF 028/0100 3 800,00

DDHM 2/1004 Stůl dřevěný PFAFF 028/0100 3 800,00

DDHM 2/1006 Stůl pracovní 028/0100 6 000,00

DDHM 2/1011 Stůl dřevěný, kulatý 028/0100 4 900,00

DDHM 2/1012 Stůl dřevěný, kulatý 028/0100 4 900,00

DDHM 2/1013 Stůl dřevěný, kulatý 028/0100 4 900,00

DDHM 2/1014 Stůl dřevěný, kulatý 028/0100 4 900,00

DDHM 2/1015 Stůl dřevěný, kulatý 028/0100 4 900,00

DDHM 2/1016 Stůl dřevěný, kulatý 028/0100 4 900,00

DDHM 2/1017 stůl dřevěný,kulatý 028/0100 4 900,00

DDHM 2/1023 Regál na knihy, kovový, modrý 028/0100 7 421,00

DDHM 2/1024 Regál na knihy, kovový, modrý 028/0100 9 862,50

DDHM 2/1025 Regál na knihy, kovový, modrý 028/0100 9 862,50

DDHM 2/1026 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1027 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1028 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1029 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1030 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1031 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1032 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1033 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1034 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1035 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1036 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1037 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1038 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1039 Šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1040 šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1041 šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1042 šatnový blok 028/0100 5 294,10

DDHM 2/1078 Skříň policová LUCY 028/0100 10 090,00

DDHM 2/1366 Skříň světlá na TV a video 028/0100 7 528,80

DDHM 2/1390 Stůl pracovní, tmavá deska 028/0100 3 000,00

DDHM 2/1391 Stůl pracovní, tmavá deska 028/0100 3 000,00

DDHM 2/1392 Stůl pracovní, tmavá deska 028/0100 3 000,00

DDHM 2/1393 Stůl pracovní, tmavá deska 028/0100 3 000,00

DDHM 2/1394 Mikrovlnná trouba ECG WD 900 028/0100 4 990,00

DDHM 2/1395 Espresso - kávovar AEG EA 10 028/0100 3 990,00

DDHM 2/1396 Radiomagnetofon PHILIPS 028/0100 5 215,00

DDHM 2/1398 Minidisk Sony MDS-JE 480/b 028/0100 7 590,00

DDHM 2/1399 Kombo FRONTMAN 15 G 028/0100 3 340,00

DDHM 2/1406 Stan RE ALASKA 028/0100 3 990,00

DDHM 2/1407 Lyže sjezdové BLIZARD 028/0100 6 499,00

DDHM 2/1409 Křovinořez STIHL FS 350 028/0100 22 688,00

DDHM 2/1412 Šicí stroj PFAFF SELECT 1530 028/0100 18 490,00

DDHM 2/1413 Šicí stroj PFAFF COVERCLOCK 4852 028/0100 34 990,00

DDHM 2/1414 Stolek pod šicí stroj 028/0100 5 340,10

DDHM 2/1415 Mikrofon AKG C 1000S TWIPACK 028/0100 12 000,00

DDHM 2/1416 Mix PHONIC 1202 A 028/0100 5 290,00
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DDHM 2/1418 Tiskárna HP 1200, laserová 028/0100 16 518,80

DDHM 2/1419 Počítač + Monitor TARGA + klávesnice 028/0100 26 029,20

DDHM 2/1421 Fotoaparát digitální OLYMPUS-4000zoo 028/0100 23 473,40

DDHM 2/1422 Stav čtyřlistový, malý stolní 028/0100 6 800,00

DDHM 2/1423 Stav osmilistový stolní 028/0100 8 300,00

DDHM 2/1427 Kajak HELIOS 028/0100 7 500,00

DDHM 2/1428 Kanoe PÁLAVA 028/0100 14 500,00

DDHM 2/1429 Kanoe PÁLAVA 028/0100 14 500,00

DDHM 2/1430 Skříň 028/0100 7 280,00

DDHM 2/1435 Pedálová baterie 028/0100 5 771,00

DDHM 2/1436 Konstrukce na kola 028/0100 4 704,00

DDHM 2/1444 Regál zátěžový 028/0100 4 208,90

DDHM 2/1445 Elektrický boiler 028/0100 3 689,30

DDHM 2/1469 Tiskárna HP JET 1300, laserová 028/0100 12 512,50

DDHM 2/1472 Skříňka 028/0100 3 140,56

DDHM 2/1476 Kontejner pojízdný 028/0100 3 057,16

DDHM 2/1477 Kontejner pojízdný 028/0100 3 057,16

DDHM 2/1485 Videopřehrávač DAEWO SD 7500 028/0100 5 999,00

DDHM 2/1487 Minidisk SONY M2-NH 900 028/0100 10 040,00

DDHM 2/1488 Rudl schodištový 200 028/0100 4 600,00

DDHM 2/1489 Kontejner pojízdný, 3 zásuvky 028/0100 3 066,00

DDHM 2/1490 Skříňka s dvířky 028/0100 5 192,00

DDHM 2/1491 Skříňka s dvířky 028/0100 5 192,00

DDHM 2/1492 Stůl jednací 028/0100 7 164,00

DDHM 2/1493 Skříň šatní dělená 028/0100 4 463,00

DDHM 2/1494 Skříň s dvířky 028/0100 4 632,00

DDHM 2/1495 Skříňka s posuvnými dvířky 028/0100 3 702,00

DDHM 2/1496 Soustruh na kov SM 250 E 028/0100 13 990,00

DDHM 2/1497 Nástěnka 250x120 cm 028/0100 3 618,00

DDHM 2/1500 Kytara PARKER JUMBO 028/0100 3 910,20

DDHM 2/1503 Stolek světlý buk 028/0100 5 700,00

DDHM 2/1504 Stolek světlý buk 028/0100 5 700,00

DDHM 2/1512 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1513 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1514 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1515 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1516 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1517 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1518 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1519 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1520 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1521 Mikroskop žákovský ZM 1 028/0100 3 570,00

DDHM 2/1523 Skříň 028/0100 4 366,00

DDHM 2/1524 Skříň s policemi 028/0100 6 071,00

DDHM 2/1525 Skříňka 028/0100 5 195,00

DDHM 2/1526 Skříňka se sklem 028/0100 7 198,50

DDHM 2/1527 Skříňka s posuvnými dvířky 028/0100 3 643,00

DDHM 2/1528 Skříňka s posuvnými dvířky 028/0100 3 643,00

DDHM 2/1529 Skříňka s posuvnými dvířky 028/0100 3 643,00

DDHM 2/1530 Stůl pracovní 028/0100 7 855,00
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DDHM 2/1531 Skříňka se šuplíky 028/0100 3 734,00

DDHM 2/1532 Skříňka se šuplíky 028/0100 3 707,00

DDHM 2/1533 Skříňka s posuvnými dvířky 028/0100 4 648,00

DDHM 2/1534 Skříňka s posuvnými dvířky 028/0100 3 643,00

DDHM 2/1535 Stůl "citron" 028/0100 4 650,50

DDHM 2/1539 Skříňka s posuvnými dvířky 028/0100 3 605,00

DDHM 2/1540 Skříň šatní 028/0100 4 366,00

DDHM 2/1541 Skříňka 028/0100 5 095,00

DDHM 2/1542 Skříňka 028/0100 5 095,00

DDHM 2/1543 Skříňka zásuvková 028/0100 4 461,00

DDHM 2/1544 Skříňka s policemi 028/0100 6 072,00

DDHM 2/1545 Stůl pracovní obloukový 028/0100 5 394,00

DDHM 2/1548 Rohož čistící barva dřev. uhlí 028/0100 5 522,00

DDHM 2/1668 Fréza sněhová MTD 611D 028/0100 29 000,00

DDHM 2/1670 Dataprojektor BP 624 D 028/0100 34 305,00

DDHM 2/1672 Trezor ST 3M 028/0100 6 173,00

DDHM 2/1673 Stojan otočný, šedý, 5 pater 028/0100 11 168,00

DDHM 2/1674 Skříň s posuvnými dveřmi 028/0100 9 520,00

DDHM 2/1675 Stůl pracovní + výsuv 028/0100 9 660,00

DDHM 2/1676 Skříňka s posuvnými dveřmi 028/0100 4 469,60

DDHM 2/1677 Skříň vysoká, plné dveře 028/0100 5 438,50

DDHM 2/1678 Kontejner pojízdný 028/0100 3 980,70

DDHM 2/1679 Kontejner pojízdný 028/0100 3 980,70

DDHM 2/1680 Stůl pracovní 028/0100 3 358,33

DDHM 2/1681 Skříň + přihrádky 028/0100 5 680,02

DDHM 2/1682 Skříň + přihrádky 028/0100 5 680,02

DDHM 2/1683 Skříň + přihrádky 028/0100 6 565,38

DDHM 2/1684 Skříň + přihrádky 028/0100 6 565,38

DDHM 2/1685 Skříň vysoká 028/0100 5 428,93

DDHM 2/1686 Skříň šatní 028/0100 5 565,78

DDHM 2/1687 Skříňka s posuvnými dveřmi 028/0100 7 670,89

DDHM 2/1688 Stůl pracovní 028/0100 8 610,90

DDHM 2/1689 Skříň šatní 028/0100 4 954,20

DDHM 2/1690 Skříň jednodveřová 028/0100 3 149,64

DDHM 2/1691 Kontejner pojízdný 028/0100 3 882,50

DDHM 2/1692 Skříň + přihrádky 028/0100 4 984,50

DDHM 2/1693 Skříň dvoudveřová 028/0100 3 813,50

DDHM 2/1694 Skříň + přihrádky 028/0100 7 875,00

DDHM 2/1695 Kontejner pojízdný 028/0100 3 823,78

DDHM 2/1696 Regál stolový, rohový 028/0100 3 946,35

DDHM 2/1697 Skřň rohová 028/0100 11 940,67

DDHM 2/1698 Skříň 028/0100 7 199,81

DDHM 2/1699 Stůl pracovní 028/0100 7 735,23

DDHM 2/1700 Skříň stolová, posuv. dveře 028/0100 4 115,33

DDHM 2/1701 Skříňka s posuvnými dveřmi 028/0100 3 283,52

DDHM 2/1702 Skříň se skly 028/0100 5 827,74

DDHM 2/1703 Skříňka stolová 028/0100 3 539,40

DDHM 2/1704 Skříňka se zásuvkami 028/0100 4 639,00

DDHM 2/1709 Kryt na radiátor, bílý 028/0100 4 016,00

DDHM 2/1710 Kryt na radiátor, bílý 028/0100 4 016,00
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DDHM 2/1711 Kryt na radiátor, bílý 028/0100 4 016,00

DDHM 2/1712 Kryt na radiátor, bílý 028/0100 4 016,00

DDHM 2/1716 Stan JUREK 028/0100 5 500,00

DDHM 2/1717 Stan JUREK 028/0100 5 500,00

DDHM 2/1721 Skříň dílenská 028/0100 10 039,44

DDHM 2/1722 Žaluzie vertikální, světle šedé 028/0100 3 833,40

DDHM 2/1723 Žaluzie vertikální, světle šedé 028/0100 3 833,40

DDHM 2/1724 Žaluzie vertikální, světle šedé 028/0100 3 833,40

DDHM 2/1725 Koberec zátěžový 3x4 028/0100 3 572,50

DDHM 2/1726 Notebook HP NX 6110 028/0100 22 673,00

DDHM 2/1734 Stan Kamp 028/0100 7 655,09

DDHM 2/1735 Stan Kamp 028/0100 7 655,09

DDHM 2/1736 Stan Kamp 028/0100 7 655,09

DDHM 2/1737 Stan Kamp 028/0100 7 655,09

DDHM 2/1738 Stan Kamp 028/0100 7 655,09

DDHM 2/1739 Stan Kamp 028/0100 7 655,09

DDHM 2/1740 Stan Kamp 028/0100 7 655,09

DDHM 2/1743 Stan Husky 3EX 028/0100 3 999,00

DDHM 2/1748 pec elektrická 028/0100 39 500,00

DDHM 2/1753 Skříň šanonová 028/0100 5 052,00

DDHM 2/1754 Skříň šanonová 028/0100 5 052,00

DDHM 2/1755 Skříň šanonová 028/0100 5 052,00

DDHM 2/1756 Skříň vysoká prosklená 028/0100 6 608,00

DDHM 2/1757 Skříň úzká vysoká 028/0100 3 410,00

DDHM 2/1758 Stůl pracovní s výsuvem 028/0100 6 012,00

DDHM 2/1759 Stůl pracovní s výsuvem 028/0100 6 012,00

DDHM 2/1760 Skříň s posuvnými dvířky 028/0100 3 736,00

DDHM 2/1761 Skříň zásuvková 028/0100 4 863,00

DDHM 2/1762 Kontejner pojízdný 028/0100 3 558,00

DDHM 2/1763 Kontejner pojízdný 028/0100 3 558,00

DDHM 2/1764 Židle kancelářská 028/0100 4 774,00

DDHM 2/1765 Skříň vysoká prosklená 028/0100 5 361,00

DDHM 2/1767 člun gumový Baraca 028/0100 22 590,00

DDHM 2/1770 Videokamera Panasonic 028/0100 19 990,00

DDHM 2/1771 Terárium 028/0100 4 939,00

DDHM 2/1775 člun gumový Pálava 028/0100 14 990,00

DDHM 2/1776 člun gumový Pálava 028/0100 14 990,00

DDHM 2/1780 žaluzie vertikální 028/0100 6 920,00

DDHM 2/1792 Dělící stěna korková, kovové stojny 028/0100 11 163,00

DDHM 2/1794 Stůl "Ergo" 028/0100 4 766,91

DDHM 2/1795 Kontejner pojízdný - 4 zásuvky 028/0100 3 601,44

DDHM 2/1796 Skříň stolová 028/0100 3 828,73

DDHM 2/1797 Skříň prosklená 028/0100 5 524,18

DDHM 2/1798 Skříň prosklená 028/0100 5 524,18

DDHM 2/1799 Skříň šatní dělená 028/0100 4 296,10

DDHM 2/1800 Skříň regálová 028/0100 3 136,64

DDHM 2/1807 Skříňka plné dveře 028/0100 5 387,14

DDHM 2/1808 Skříňka plné dveře 028/0100 5 387,14

DDHM 2/1809 Skříňka plné dveře 028/0100 5 679,37

DDHM 2/1810 Skříňka plné dveře 028/0100 5 679,37
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DDHM 2/1811 Skříňka plné dveře 028/0100 5 679,37

DDHM 2/1812 Skříňka plné dveře 028/0100 5 679,37

DDHM 2/1813 Skříňka plné dveře 028/0100 5 679,37

DDHM 2/1814 Skříňka plné dveře 028/0100 5 679,37

DDHM 2/1826 Plátno projekční 028/0100 5 044,00

DDHM 2/1836 Radiový modul objektový TSM 452 028/0100 14 689,00

DDHM 2/1840 Monitor 22 ASUS 028/0100 4 117,00

DDHM 2/1859 projektor Benq DLP 028/0100 10 698,10

DDHM 2/1881 Pračka Beko 028/0100 6 999,00

DDHM 2/1886 vysavač Profi-Europe 028/0100 4 508,00

DDHM 2/1888 frézka Proma FPX 20E 028/0100 17 542,00

DDHM 2/1890 bruska Kristall 1 028/0100 3 144,00

DDHM 2/1891 Lupínková pila 028/0100 3 695,00

DDHM 2/1893 Skříň šatní 028/0100 4 821,00

DDHM 2/1894 chladnička Elektrolux 14002 028/0100 5 216,00

DDHM 2/1897 stánek prodejní Bizon 028/0100 15 640,00

DDHM 2/1898 drtič zahradního odpadu 028/0100 3 991,00

DDHM 2/1899 sekačka 028/0100 11 690,00

DDHM 2.00 kopírovací stroj IR 2230 028/0100 15 000,00

DDHM 2.02 notebook Lenovo 028/0100 15 767,50

DDHM 2.04 robotická ruka Beta 028/0100 6 237,00

DDHM 2.05 robotická ruka Beta 028/0100 6 237,00

DDHM 2.06 houpačka pro starší děti 028/0100 5 820,00

DDHM 2.07 houpačka pro starší děti 028/0100 5 820,00

DDHM 2.08 síť na lezení 028/0100 29 388,00

DDHM 2.09 houpačka hnízdo 028/0100 35 580,00

DDHM 2.10 opičí dráha 028/0100 2 808,00

DDHM 2.11 tyč s hadem 028/0100 3 528,00

DDHM 2.13 pokladna registrační 42T 028/0100 11 760,00

DDHM 2.16 stan Hannah 028/0100 3 490,00

DDHM 2.17 stan Hannah 028/0100 3 490,00

DDHM 2.18 stan Hannah 028/0100 3 490,00

DDHM 2.19 stan Hannah 028/0100 3 490,00

DDHM 2.20 stan Hannah 028/0100 3 490,00

DDHM 2.21 stan Hannah 028/0100 3 490,00

DDHM 2.24 videokamera Panasonic 60EP-R 028/0100 11 348,00

DDHM 2.25 skříň prosklená 028/0100 5 610,00

DDHM 2.26 skříň prosklená 028/0100 5 610,00

DDHM 2.27 robot - Merkur RC Spider 028/0100 3 150,00

DDHM 2.29 tiskárna Laserová 2025 barevná 028/0100 12 752,00

DDHM 2.30 notebook Dell Vostro 3350 13,3" 028/0100 22 162,00

DDHM 2.31 skříň 100x60 cm 028/0100 16 230,00

DDHM 2.32 skříň 120x45 028/0100 17 615,00

DDHM 2.33 nástavec na skříň 100x60 cm 028/0100 5 470,00

DDHM 2.34 nástavec na skříň 100x60 cm 028/0100 5 470,00

DDHM 2.35 tiskárna laserová 2055 028/0100 6 794,00

DDHM 2.36 stereoskopický mikroskop STM 028/0100 7 080,00

DDHM 2.37 stereoskopický mikroskop STM 028/0100 7 080,00

DDHM 2.38 stereoskopický mikroskop STM 028/0100 7 080,00

DDHM 2.39 stereoskopický mikroskop STM 028/0100 7 080,00
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DDHM 2.40 stereoskopický mikroskop STM 028/0100 7 080,00

DDHM 2.41 kanoe gumová Pálava 028/0100 12 999,00

DDHM 2.42 počítač 028/0100 15 048,00

DDHM 2.43 projektor Benq W 710 ST 028/0100 15 230,00

DDHM 2.44 projektor Benq W 710 ST 028/0100 15 230,00

DDHM 2.76 multifunkční zařízení Bosch+přídav.zařízení 028/0100 7 116,00

DDHM 2.78 vysavač Profi 028/0100 3 990,00

DDHM 2.83 notebook Dell 3350 Core 13,3" 028/0100 20 652,00

DDHM 2.84 stůl na stolní tenis Joola 028/0100 6 900,00

DDHM 2.90 tiskárna HP LJ PRO 400 401D,černá 028/0100 6 824,48

DDHM 2.91 počítač 028/0100 12 030,00

DDHM 2.92 počítač 028/0100 12 030,00

DDHM 2.98 přebalovací pult - 800x300x1150 028/0100 5 750,00

DDHM 2.02 laminátor 028/0100 3 838,80

DDHM 2.04 džberovka-stříkačka 20l 028/0100 3 780,00

DDHM 2.08 lednice Indesit 028/0100 9 438,00

DDHM 2.09 sněhové řetězy 028/0100 3 900,00

DDHM 2.10 bruska úhlová AGP 150-160D 028/0100 5 280,00

DDHM 2.12 GSM komunikátor JA 824 028/0100 7 054,00

DDHM 2.14 parní čistič Kärcher SC 2.550C 028/0100 4 590,00

DDHM 2.25 židle sv. šedá Calypso GR 028/0100 3 000,00

DDHM 2.26 židle sv. šedá Calypso GR 028/0100 3 000,00

DDHM 2.27 Boulderingová stěna + dětské chyty 028/0100 23 087,00

DDHM 2.28 nafukovací brána DDM Větrník+banery 028/0100 36 422,00

DDHM 2.31 schůdky ALU 028/0100 3 288,00

DDHM 2.32 počítač Lenovo Think Centre Edge 72 Tower 028/0100 8 106,00

DDHM 2.33 počítač Lenovo Think Centre Edge 72 Tower 028/0100 8 106,00

DDHM 2.34 počítač Lenovo Think Centre Edge 72 Tower 028/0100 8 106,00

DDHM 2.35 počítač Lenovo Think Centre Edge 72 Tower 028/0100 8 106,00

DDHM 2.42 vysavač Profi Europe 1 028/0100 3 890,00

DDHM 2.43 vrtací kladivo Bosh GBH 2-28 028/0100 8 150,00

DDHM 2.45 monitor DELL 24'' 028/0100 6 090,15

DDHM 2.66 Dig. zrcadlovka PENTAX K500+objektivy DAL 18- 028/0100 15 929,50

DDHM 2.68 stůl na stolní tenis 028/0100 7 500,00

DDHM 2.70 tiskárna OKI 028/0100 8 935,00

DDHM 2.72 počítač Intel Pentium G2030 028/0100 9 800,00

DDHM 2.73 notebook NB DELL Latitude E5530 15,6" 028/0100 25 397,90

DDHM 2.74 notebook NB ASUS Zenbook Prime UX31A 028/0100 28 906,90

DDHM 2.75 počítač Lenovo Think Centre Edge 72 Tower 028/0100 8 408,00

DDHM 2.76 vitrína na stěnu prosklená 028/0100 3 960,00

DDHM 2.78 terminál docházkový -BM -F702 028/0100 13 900,00

DDHM 2.79 mobilni telefon - Samsung galaxy SIII - Mini 028/0100 4 490,00

DDHM 2.80 vertikální žaluzie Oldřichov 028/0100 4 675,00

DDHM 2.83 pila kotoučová 028/0100 4 640,00

DDHM 2.84 žebřiny 028/0100 3 980,50

DDHM 2.85 žebřiny 028/0100 3 980,50

DDHM 2.90 záložní zdroj 028/0100 15 500,00

DDHM 2.91 monitor 028/0100 4 520,00

DDHM 2.92 GPS navigace 028/0100 4 449,00

DDHM 2.93 GPS navigace 028/0100 4 449,00
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DDHM 2.94 žebřík Profi - Al/ Combi 309 028/0100 8 777,00

DDHM 2.95 počítač Lenovo ThinkCentre Edge 73 Tower 028/0100 6 996,00

DDHM 2.96 stan Jurek Vandr 2.5 Duo 028/0100 3 336,00

DDHM 2.97 stan Jurek Vandr 2.5 Duo 028/0100 3 336,00

DDHM 2.98 stan Jurek Vandr 2.5 Duo 028/0100 3 336,00

DDHM 2.99 stan Jurek Vandr 2.5 Duo 028/0100 3 336,00

DDHM 2.00 stan Jurek Vandr 2.5 Duo 028/0100 3 336,00

DDHM 2.11 foukač BG 56 D 028/0100 6 290,00

DDHM 2.12 kávovar Lelit PL042EM 028/0100 13 796,00

DDHM 2.13 notebook Lenovo ThinkPad Edge E540 Black 028/0100 15 789,00

DDHM 2.14 diktafon - Tascam DR 07 KM2 028/0100 3 990,00

DDHM 2.15 motorická dráha 028/0100 4 400,00

DDHM 2.16 chladnička BCDv 4313 D25 Liebherr 028/0100 21 538,00

DDHM 2.17 multifunkční tiskárna Canon iRAC225i 028/0100 39 930,00

DDHM 2.18 autoplachta na vozík 028/0100 10 406,00

DDHM 2.19 benzín. inventorový generátor HERON 1000W 028/0100 14 106,00

DDHM 2.21 sezení versa - čtyřsedačka 028/0100 8 390,00

DDHM 2.22 sezení versa - pětisedačka 028/0100 10 489,00

DDHM 2.23 odkladní stěna na lahve 028/0100 4 380,00

DDHM 2.26 LED monitor 24" Philips 028/0100 4 320,00

DDHM 2.41 aku šroubovák Makita 028/0100 5 490,00

DDHM 2.43 tiskárna 028/0100 5 088,00

DDHM 2.44 počítač intel core i3 028/0100 17 133,61

DDHM 2.45 počítač intel core i3 028/0100 17 133,61

DDHM 2.46 počítač intel core i3 028/0100 17 133,61

DDHM 2.47 počítač intel core i3 028/0100 17 133,61

DDHM 2.48 vysavač 028/0100 3 990,00

DDHM 2.52 HÁZECÍ TLAMA - hry na zahradu 028/0100 6 300,00

DDHM 2.53 OTOČNÉ KVÁDRY - hry na zahradu 028/0100 27 900,00

DDHM 2.54 STAVEBNICE RADNICE - hry na zahradu 028/0100 4 500,00

DDHM 2.55 mobilní telefon 028/0100 5 390,00

DDHM 2.56 židle Calypso XL sv. šedá 028/0100 3 540,00

DDHM 2.57 vestavěná skříň + 4x klíč 028/0100 39 955,00

DDHM 2.60 počítač Intel Core i3 -4170 028/0100 17 133,60

DDHM 2.63 mobilní telefon samsung S4 Mini white 028/0100 3 900,00

DDHM 2.64 laserová gravírka CO2-K40IV stolní 40W air 028/0100 39 929,00

DDHM 2.66 mob. tel. samsung Galaxy S4 Mini i9195 white 028/0100 3 900,00

DDHM 2.67 mob. tel. samsung Galaxy S4 Mini i9195 black 028/0100 3 900,00

DDHM 3/1002 Kytara Lucida 028/0100 3 300,00

DDHM 3/1007 Videopřehrávač TOSHIBA 028/0100 15 990,00

DDHM 3/1008 Soustava repro JAMO SW 200 (+kabel) 028/0100 9 993,00

DDHM 3/1080 lis grafický-satynýrka 028/0100 4 950,00

DDHM 3/1083 Hrnčířský kruh 028/0100 4 500,00

DDHM 3/1232 Kanoe VYDRA 028/0100 7 000,00

DDHM 3/1233 Kanoe VYDRA 028/0100 7 000,00

DDHM 3/1237 Stan PAMIR - GRAND 028/0100 3 395,00

DDHM 3/1238 Stan PAMIR - GRAND 028/0100 3 395,00

DDHM 3/1299 Hrnčířský kruh 028/0100 7 000,00

DDHM 3/1300 Radiomagnetofon PANASONIC 028/0100 4 390,00

DDHM 3/1340 Flipchart - nástěnka 028/0100 3 245,00
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DDHM 3/1344 Sušák na výkresy (drátěný, červený) 028/0100 3 112,00

DDHM 3/1346 Řezačka kotoučová BLS 46 028/0100 3 904,00

DDHM 3/1349 Ohřívač vody 10l 028/0100 3 145,00

DDHM 3/1358 Repro soustava SONY 176 E 028/0100 5 000,00

DDHM 3/1378 Sušák na výkresy 028/0100 3 721,00

DDHM 3/1401 Čerpadlo DRE 50/2 028/0100 6 235,70

DDHM 3/1402 Trampolína ULTIMATE 150cm 028/0100 4 800,00

DDHM 3/1411 Mikrofon SHURE 028/0100 14 700,00

DDHM 3/929a záložní zdroj 028/0100 3 452,60

DDHM 4.04 klec chovatelská,zelená 028/0100 4 320,00

DDHM 4.26 odrazový můstek Lampart s kobercem 1500mm 028/0100 5 309,50

DDHM 4.32 reprobedny RH Sound PP 0310A 028/0100 3 690,00

DDHM 4.33 reprobedny RH Sound PP 0310A 028/0100 3 690,00

DDHM 4.45 odvlhčovač 028/0100 6 585,00

DDHM 4.49 notebook HP Pavilion 15-p005nc Natural Silver 028/0100 15 990,00

DDHM 4.50 mobilní telefon Lenovo A536 Black Dual SIM 028/0100 3 499,00

DDHM 4.57 notebook HP Pavilion 15-p005nc Natural Silver 028/0100 15 990,00

DDHM 4.58 Počítač Intel Core i3-3250, kláv., myš, OS Wi 028/0100 19 892,00

DDHM 4.59 stůl na stolní tenis 028/0100 7 900,00

DDHM 4.60 stůl na stolní tenis 028/0100 7 900,00

DDHM 2/1007/a stůl pracovní 028/0100 6 000,00

DDHM 2.71 navigace GPS Garmin eTrex20 028/0200 4 469,50

DDHM 2.86 žebřiny 028/0200 4 170,50

DDHM 2.87 žebřiny 028/0200 4 170,50

DDHM 2.88 žebřiny 028/0200 4 170,50

DDHM 2.89 žebřiny 028/0200 4 170,50

DDHM 2.27 čistící zóna vestibul 028/0200 11 926,00

DDHM 2.28 čistící zóna 3. patro divadlo 028/0200 6 269,00

DDHM 2.58 2 x skleněná vitrína + sklopná deska+4x klíč 028/0200 13 320,00

DDHM 2.61 kanoe Pálava 400 028/0200 13 950,00

DDHM 2.62 kanoe Pálava 400 SET (2xpádlo, 1 obal) 028/0200 15 050,00

DDHM 4/1440 Várnice 10l, nerez 028/0200 3 157,00

DDHM 4/1452 Stůl pracovní + výsuv na klávesnici 028/0200 6 734,20

DDHM 4/1453 Stůl pracovní + výsuv na klávesnici 028/0200 4 154,00

DDHM 4/1454 Stůl pracovní+nadstavba stolová 028/0200 5 020,90

DDHM 4/1455 stůl pracovní+nadstavba stolová 028/0200 4 271,10

DDHM 4/1458 Digitální kamera CANON MV 650i 028/0200 26 091,00

DDHM 4/1461 Raft COLORADO 4 028/0200 24 600,10

DDHM 4/1464 Skříň šatní nedělená 028/0200 4 662,60

DDHM 4/1466 Skříň s dvířky 028/0200 4 132,95

DDHM 4/1482 Žebřík hliníkový 028/0200 3 500,00

DDHM 4/1505 Koberec zátěžový 5x6 m 028/0200 8 739,00

DDHM 4/1546 Kajak Pyranha 028/0200 7 500,00

DDHM 4/1547 Kajak Perception 028/0200 5 500,00

DDHM 4/1559 žíněnka modročerná vysoká 200x100x10 028/0200 3 500,00

DDHM 4/1663 Scanner Canon 4200F 028/0200 3 730,00

DDHM 4/1664 Kolo Author Prime 028/0200 4 640,00

DDHM 4/1665 Loď Pálava 028/0200 10 370,00

DDHM 4/1727 Stan Kamp 028/0200 7 655,09

DDHM 4/1729 Stan Kamp 028/0200 7 655,09
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DDHM 4/1731 Kytara Hohner HW 350 028/0200 4 000,00

DDHM 4/1748 Lyže krátké šedé Snowblade 028/0200 3 200,00

DDHM 4/1749 Multifunkční zařízení HP LJ 3015, fax 028/0200 10 080,50

DDHM 4/1763 hořák Profi Master 028/0200 5 490,75

DDHM 4/1764 hořák Profi Master 028/0200 5 490,75

DDHM 4/1771 plotořez Stihl 028/0200 4 590,00

DDHM 4/1774 Koberec tělocvičný 028/0200 4 600,00

DDHM 4/1775 Koberec tělocvičný 028/0200 4 600,00

DDHM 4/1776 Stan - Jurek Hotel 028/0200 8 869,80

DDHM 4/1777 Stan - Jurek Hotel 028/0200 9 470,00

DDHM 4/1778 Mixažní pult + reprosoustava 028/0200 22 265,00

DDHM 4/1781 Skříňka vysoká otevřená 028/0200 3 796,00

DDHM 4/1782 Vazač C21 028/0200 5 327,58

DDHM 4/1783 Notebook HP NV 6320 028/0200 32 487,00

DDHM 4/1785 Fotoaparát CANON A 710 028/0200 11 214,00

DDHM 4/1787 Klec - voliera Maya 028/0200 3 716,00

DDHM 4/1788 Hrnec s poklicí nerez 32l 028/0200 3 330,80

DDHM 4/1801 Stan - Jurek Hotel 028/0200 10 000,00

DDHM 4/1802 Stan- Jurek Hotel 028/0200 10 000,00

DDHM 4/1804 Regál kovový 028/0200 4 415,00

DDHM 4/1815 Lyže sjezdové Blizard 159 028/0200 6 000,00

DDHM 4/1816 Boty sjezdové Salomon 280 028/0200 4 000,00

DDHM 4/1819 Regál kovový 028/0200 5 275,00

DDHM 4/1820 Akvárium 100x50x40 028/0200 5 194,00

DDHM 4/1822 Buben africký 028/0200 4 200,00

DDHM 4/1823 autodráha Carera Exklusiv 028/0200 6 384,00

DDHM 4/1827 Buben africký 028/0200 4 200,00

DDHM 4/1828 Tiskárna Color Laser Jet 028/0200 11 269,30

DDHM 4/1829 Kruh hrnčířský 028/0200 30 800,00

DDHM 4/1830 Magnetofon JVC RMG 028/0200 8 990,00

DDHM 4/1831 Skříň - regál posuvný 028/0200 10 709,00

DDHM 4/1841 ERC souprava s příslušenstvím 028/0200 6 265,00

DDHM 4/1842 skříň plechová 028/0200 7 723,20

DDHM 4/1843 skříň plechová 028/0200 7 723,20

DDHM 4/1844 skříň plechová 028/0200 5 652,60

DDHM 4/1884 regulátor k peci 028/0200 23 374,00

DDHM 4/1885 skříň - 3 plice 028/0200 4 788,00

DDHM 4/1895 osvětlovací pult 028/0200 9 000,00

DDHM 4/1896 hořák Profi Master 028/0200 5 537,00

DDHM 4/1897 monitor LCD 22" 028/0200 3 300,00

DDHM 4/1898 lis - satinýrka A3 028/0200 17 748,00

DDHM 4/1899 pec elektrická 028/0200 38 800,00

DDHM 4.00 osvětlení - set PAR 36T,PAR 38 028/0200 5 222,00

DDHM 4.01 kytara elektrická CORT X-1 028/0200 3 000,00

DDHM 4.02 pec elektrická na smalt ESP 09 028/0200 26 000,00

DDHM 4.05 týpí 3m 028/0200 9 378,00

DDHM 4.06 vzduchové dmychadlo Bravo 028/0200 4 000,00

DDHM 4.09 fotoaparát Canon S 100+karta 8 gb 028/0200 11 380,00

DDHM 4.12 notebook Lenovo Edge E 320 13.3" 028/0200 11 946,20

DDHM 4.13 soustruh Comapct 300 028/0200 13 570,30
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DDHM 4.14 nářadí Tripez model Premium 028/0200 4 495,00

DDHM 4.15 tiskárna OKI, barevná 028/0200 7 514,40

DDHM 4.16 tiskárna HP LJ PRO 400 401D,černá 028/0200 6 840,52

DDHM 4.17 telefon mobilní Samsung S 6500 Galaxy 028/0200 3 215,00

DDHM 4.18 počítač 028/0200 12 030,00

DDHM 4.19 osciloskop 028/0200 9 230,00

DDHM 4.21 žebřík kombi 028/0200 7 572,80

DDHM 4.22 sádrový odlitek-Cicero 028/0200 3 740,00

DDHM 4.27 projektor OPTOMA MON DH1011 028/0200 21 961,00

DDHM 4.28 fotoaparát dig. Canon PowerShot SX500 IS černý 028/0200 4 490,00

DDHM 4.30 tiskárna inkoustová EPSON L300 028/0200 4 590,00

DDHM 4.31 videokamera 028/0200 7 309,70

DDHM 4.34 skener Cannon Formula P 208 028/0200 5 190,00

DDHM 4.35 elektrická pec smalty 028/0200 15 500,00

DDHM 4.36 navigace GPS Garmin eTrex20 028/0200 4 469,50

DDHM 4.40 tiskárna OKI C531DN A4 color 028/0200 8 935,00

DDHM 4.42 hrnčířský kruh 028/0200 29 500,00

DDHM 4.43 zesilovač the Amp E400 028/0200 4 000,00

DDHM 4.44 laptop 15,6" HP 530 028/0200 7 190,00

DDHM 4.46 kytara Cort 028/0200 4 500,00

DDHM 4.47 NAGASAURUS 028/0200 4 900,00

DDHM 4.48 GPS navigace - Garmin Dakota 028/0200 3 290,00

DDHM 4.51 stan Jurek Vandr 2.5 DUO 028/0200 3 336,00

DDHM 4.52 stan Jurek Vandr 2.5 DUO 028/0200 3 336,00

DDHM 4.53 stan Jurek Vandr 2.5 DUO 028/0200 3 336,00

DDHM 4.54 stan Jurek Vandr 2.5 DUO 028/0200 3 336,00

DDHM 4.55 stan Jurek Vandr 2.5 DUO 028/0200 3 336,00

DDHM 4.56 stůl pracovní kovový 028/0200 5 990,00

DDHM 4.61 malířský stojan 5x 028/0200 6 055,00

DDHM 4.62 kytara akust.Dowina DCE555 a pouzdro Ibanez 028/0200 7 900,00

DDHM 4.63 kontejner zásuvkový (1 zásuvka zámek) 028/0200 4 650,00

DDHM 4.64 policová stěna - horní díly(rastr, policový regál) 028/0200 4 880,00

DDHM 4.65 PVC - podložka pro tanečníky-60m2 028/0200 15 600,00

DDHM 4.66 plackovačka 028/0200 15 123,79

DDHM 4.67 matrice k plackovačce s nástavcem 028/0200 5 442,58

DDHM 4.68 mikrofon 028/0200 6 590,00

DDHM 4.69 bruska Krystall 1 028/0200 3 185,00

DDHM 4.70 dopadová plocha skákací+ kožené rohy 028/0200 14 990,00

DDHM 4.71 plechová skříň, 3 police, světle šedá 028/0200 5 045,75

DDHM 4.72 plechová skříň, 3 police, světle šedá 028/0200 5 045,75

Množství 532 4 238 857,25 Kč
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                                                                                                                                                              Příloha 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
Odbor školství a sociálních věcí 

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

Pravidla pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací 
zřizovaných statutárním městem Liberec 

I. 
Úvodní ustanovení 

(1) Ředitele škol a školských zařízení zřizovaných podle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jmenuje a odvolává podle § 166 odst. 2 stejného zákona zřizovatel. S tím souvisí 
i kompetence určení platu v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a vydání 
platového výměru. 

(2) Ředitelé jsou odměňováni stejně jako pedagogičtí a ostatní pracovníci škol podle: 
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“)  
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) 
- nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

„katalog prací“), díl 2.16 Výchova a vzdělávání. 

(3) Podle těchto pravidel se řediteli školy a školského zařízení stanoví: 
a) platový tarif (zařazení do platové třídy a platového stupně) v souladu s § 123 zákoníku práce a 

podle § 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění (dále jen „nařízení vlády“) 

b) výše příplatku za vedení v souladu s § 124 zákoníku práce; 
c) poskytování specializačního příplatku podle § 133 zákoníku práce; 
d) poskytování osobního příplatku podle § 131 zákoníku práce; 
e) poskytování zvláštního příplatku podle § 129 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády; 
f) poskytování odměn podle § 134 zákoníku práce 

II. 
Platový tarif 

(1) Zařazení do platové třídy  

Ředitel se zařadí v souladu s § 123 odst. 3 ZP do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž 
výkon řídí nebo které sám vykonává: 

- ředitel mateřské školy: 
do 10. platové třídy – 2.16.01 
do 11. platové třídy – 2.16.01 

- ředitel základní školy, speciální školy a základní umělecké školy: 
do 12. platové třídy – 2.16.01 
do 13. platové třídy – 2.16.01 

- ředitel domu dětí a mládeže: 
do 12. platové třídy – 2.16.04 

(2) Stanovení platového stupně 
Ředitelé se zařadí do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe dle § 123 
odst. 4 ZP a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9 § 4 nařízení vlády. Jiná praxe se 
započítává v rozsahu 0 až 2/3 podle míry využitelnosti předchozí jiné praxe pro nyní požadovanou 
práci (rozhoduje zaměstnavatel/zřizovatel). 
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Pravidla pro určení platů ředitelů příspěvkových organizací   
v oblasti školství zřizovaných SML  2 

Jestliže ředitel školy a školského zařízení dosáhne počtu let, kterým splní podmínky pro postup do 
vyššího platového stupně, vzniká mu nárok na platový postup, a to od prvého dne kalendářního 
měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v příloze 
k nařízení vlády. 

(3) Návrh na změnu platového tarifu předkládá radě města věcně příslušný odbor. 

III. 
Příplatek za vedení 

(1) Ředitelům škol a školských zařízení se stanoví příplatek za vedení a to podle stupně a náročnosti řídící 
práce v souladu s § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Podkladem pro stanovení stupně řízení je organizační schéma řízení školy. 

(2) Náročnost řídící práce je posuzována podle kritérií uvedených v příloze č. 1. Při určování výše 
příplatku za vedení je respektováno ustanovení § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů. Příplatek za vedení je vyjádřen konkrétní částkou v korunách (tj. 
nedochází k jeho automatickému navyšování při změně platových tarifů). 

(3) Příplatek za vedení zůstává v platnosti, nezmění-li se podmínky, za kterých byla výše příplatku za 
vedení přiznána. V případě, že vlivem změny příslušné přílohy nařízení vlády by částka příplatku za 
vedení nedosahovala minimální hodnoty vypočtené dle spodní hranice intervalu uvedeného 
v zákoníku práce, bude příplatek za vedení přehodnocen tak, aby jeho výše překročila dané 
minimum. 

(4) Při stanovení velikosti školy (počet tříd, oddělení, školní jídelna apod.) se vychází z údajů 
v zahajovacích výkonových výkazech (k 30. 9. a k 31. 10. příslušného roku) a případné změny jsou do 
příplatku za vedení promítnuty následně od 1. ledna. 

(5) Při částečném pracovním úvazku se krátí příplatek za vedení v závislosti na rozsahu kratší pracovní 
doby. 

(6) Řediteli školy, který je nově jmenován do funkce, přísluší příplatek za vedení ve výši stanovené 
předchozímu řediteli, pokud nedojde ke dni jmenování do funkce ke změně podmínek ovlivňujících 
výši příplatku. 

IV. 
Osobní příplatek 

(1) Osobní příplatek dle § 131 zákoníku práce je nenároková složka platu poskytovaná za dlouhodobě 
dosahované kvalitní výsledky práce až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně a 
z důvodu mimořádného zřetele dle § 131 odst. zák. 262/2006 Sb., až do výše 100 %. 

(2) Osobní příplatek je motivační složkou platu, na kterou nevzniká zákonný nárok. Osobním příplatkem 
se oceňují velmi dobré pracovní výsledky nebo kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů. 

(3) Osobní příplatek se určuje konkrétní částkou v korunách. Zvýšením platových tarifů nedochází 
k automatickému navyšování osobních příplatků. 

(4) Osobní příplatek může být poskytnut řediteli školy a školského zařízení na základě dlouhodobě 
dosahovaných kvalitních výsledků především v těchto oblastech: 

a) kvalita řídící práce, personální práce a výchovně vzdělávacího procesu 
b) kvalita ekonomického řízení, doplňková činnost, získávání mimorozpočtových zdrojů 
c) kvalita péče o svěřený majetek, 
d) spolupráce se zřizovatelem 
e) vzdělávání ředitele školy, pedagogů 
f) prezentace školy 
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(5) Podkladem pro stanovení výše osobního příplatku jsou výroční zprávy škol, inspekční zprávy ČŠI, 
hodnotící zprávy kontrolních orgánů (KÚLK, zřizovatel, zdravotní pojišťovna, správa sociálního 
zabezpečení aj.), zprávy o hospodaření škol, důvodné stížnosti, podklady oddělení školství 
(dodržování termínů, respektování doporučení a nařízení zřizovatele) aj. 

(6) Hodnocení provádí pracovníci oddělení školství v součinnosti s odborem MS a případně OE. Součástí 
hodnocení je také sebereflexe provedená ředitelem. 

(7) Osobní příplatek může být snížen nebo odejmut v případě, že ředitel neplní podmínky, na jejichž 
základě byl poskytnut. Za neplnění těchto podmínek se považuje také: 

- porušení školských a dalších obecně závazných právních předpisů, správních rozhodnutí a 
smluv, 

- neplnění hlavního účelu, ke kterému je organizace zřízena, 
- nerespektování metodických pokynů a doporučení zřizovatele,  
- neefektivní nebo neoprávněné vynaložení finančních prostředků, 
- nedodržování závazných rozpočtových ukazatelů stanovených obecně závaznými právními 

předpisy,  
- nepředložení účetních, statistických, inventárních protokolů a jiných požadovaných podkladů 

(rozbory hospodaření, zúčtování se státním rozpočtem, vyúčtování účelových dotací aj.) 
v požadovaných termínech, obsahové správnosti a úplnosti, 

- nepředložení údajů a dokladů požadovaných zřizovatelem, problémy s odevzdáváním 
výročních zpráv v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínech, 

- jiné problémy, které vyplynou z kontrol a inspekční činnosti. 

(8) Při částečném pracovním úvazku se poskytne osobní příplatek v závislosti na rozsahu kratší pracovní 
doby. 

(9) Nově jmenovaným ředitelům škol a školských zařízení lze osobní příplatek poskytnout zpravidla po 
uplynutí jednoho až tří kalendářních měsíců ode dne jmenování do funkce ředitele po vyhodnocení 
rozsahu a kvality vykonávané práce, s výjimkou ředitelů jmenovaných z řad pedagogických 
pracovníků školy a školského zařízení nebo zaměstnanců veřejné správy ve školství.  

(10) Ředitelům z řad pedagogických pracovníků školy a školského zařízení nebo zaměstnanců veřejné 
správy ve školství se ponechá dosavadní výše osobního příplatku až do doby přiznání nového 
osobního příplatku radou města, pokud výrazně nepřevyšuje osobní příplatek přiznaný předchozímu 
řediteli – to neplatí v případech, kdy byl osobní příplatek předchozímu řediteli snížen, nebo vyplácení 
bylo zastaveno z důvodu neplnění podmínek, pro které byl přiznán. 

(11) Oddělení školství vede v osobním spisu ředitele školy a školského zařízení písemné záznamy o výši 
a důvodech poskytnutí osobního příplatku. 

 
Zvláštní příplatek 

(1) Řediteli školy, který zároveň soustavně vykonává práci třídního učitele, se poskytuje zvláštní příplatek 
dle § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Konkrétní výše příplatku musí vycházet z pravidel stanovených příslušnou 
školou. 

(2) Řediteli mateřské školy se speciální třídou a řediteli základní školy se speciální třídou přísluší zvláštní 
příplatek podle § 8 nařízení vlády, s přihlédnutím k plnění kvalifikačních předpokladů (speciální 
pedagogika) pouze tehdy, vyučuje-li v rámci své přímé týdenní vyučovací povinnosti ve speciální 
třídě. Výši zvláštního příplatku v rozpětí 600 až 2000 Kč měsíčně stanovuje zřizovatel v souladu 
s ustanovením § 8 nařízení vlády a přílohy č. 6 k tomuto nařízení, podle náročnosti přímé 
pedagogické práce u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v konkrétní škole. 

Příloha usnesení č. 704/2016



Pravidla pro určení platů ředitelů příspěvkových organizací   
v oblasti školství zřizovaných SML  4 

(3) Samotný výkon funkce ředitele školy bez vykonávání přímé výchovně vzdělávací práce se žáky ve 
speciální nebo specializované třídě nezakládá nárok na výplatu zvláštního příplatku. 

(4) Dojde-li v průběhu školního roku ke změně, která ovlivňuje přiznání nebo odejmutí zvláštního 
příplatku, ředitel školy písemně oznámí tuto skutečnost zřizovateli do 5. dne následujícího měsíce, 
kdy ke změně došlo. V případě přiznání zvláštního příplatku doloží vnitřní platový předpis jím řízené 
školy, aby mohl být daný příplatek přiznán s ohledem na pravidla v konkrétní škole. 

VI. 
Specializační příplatek pedagogického pracovníka 

(1) Řediteli, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž 
výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje dle § 133 zákona 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, specializační příplatek pedagogického pracovníka ve 
výši 1 000 – 2 000 Kč. 

(2) Specializační příplatek se poskytuje řediteli, který studiem v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, získal další kvalifikační předpoklady 
pro výkon specializovaných činností. 

(3) Konkrétní výše specializačního příplatku je určena podle pravidel stanovených příslušnou školou. 

(4) V případě přiznání specializačního příplatku doloží ředitel osvědčení o kvalifikačních předpokladech 
pro specializovanou činnost a vnitřní platový předpis jím řízené školy, aby mohl být daný příplatek 
přiznán s ohledem na pravidla v konkrétní škole. 

(5) Dojde-li v průběhu školního roku ke změně, která ovlivňuje přiznání nebo odejmutí zvláštního 
příplatku, ředitel školy písemně oznámí tuto skutečnost zřizovateli do 5. dne následujícího měsíce, 
kdy ke změně došlo.  

VII. 
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah 

(1) Řediteli přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti, 
nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, 
kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve 
znění pozdějších předpisů, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený podle nařízení vlády 
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku, dle § 132 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII. 
Odměna 

(1) Odměna je nenároková složka platu a lze ji poskytnout podle § 134 ZP za úspěšné splnění 
mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, který ředitel podstatným způsobem 
ovlivnil, jako např.: 

- významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity (úspěšná prezentace subjektu), 
- získání mimorozpočtových finančních prostředků, 
- splnění předem stanoveného úkolu, 
- spolupráce při realizaci investiční akce, odstraňování havárií apod. 
- zapojení do projektů, grantů. 

(2) V oblasti školství lze poskytnout i tzv. cílovou odměnu dle § 134a ZP za splnění předem stanoveného 
mimořádného náročného úkolu. 
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(3) Dále lze poskytnout odměnu dle § 224 odst. 2 ZP: 
- při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod, 
- za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci 

nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být 
ohrožen život, zdraví nebo majetek. 

(4) Výše odměny dle § 224 odst. 2 ZP je stanovena vnitřním platovým předpisem nebo kolektivní 
smlouvou příslušné školy a nepodléhá schválení radou města. 

(5) Odměny jsou poskytovány vždy pevnou částkou a lze je vyplácet jen v rámci finančních zdrojů, které 
má škola k dispozici. Za tytéž mimořádné či významné úkoly nemůže být poskytnuta odměna dvakrát. 

(6) Hodnocení provádí pracovníci oddělení školství v součinnosti s odborem MS a případně OE. Součástí 
hodnocení je také sebereflexe provedená ředitelem. 

(7) Odměny podle § 134 ZP budou poskytnuty 1 krát ročně po schválení radou města, zpravidla za měsíc 
listopad. 

IX. 
Hodnocení ředitelů 

(1) Na základě doporučení ČŠI bude hodnocení ředitelů vycházet z kritérií hodnocení podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání na příslušný školní rok, které jsou přístupné z webu České školní inspekce 
http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Kriteria-hodnoceni,  

(2) Výsledky kontrol, inspekční činnosti a další podklady zřizovatele. 

(3) Prezentace školy na veřejnosti, aktuálnost a transparentnost informací na webu školy. 

(4) Sebereflexe ředitele dle pokynů oddělení školství 

X. 
Dary z FKSP 

(1) V souladu s ustanovením § 224 zákoníku práce a ustanovením § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, lze řediteli příspěvkové organizace poskytnout 
odměny a dary, které mohou být věcné nebo peněžní. Přiznávání darů se řídí pravidly stanovenými 
příslušnou organizací.  

(2) Přiznání daru věcného ani peněžního z FKSP nepodléhá schválení zřizovatele. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Výše nenárokových složek platu je stanovována s ohledem na finanční možnosti školy. 

(2) Závaznost předpisu vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Tato pravidla nahrazují předpis, který byl schválen usnesením RM č. 190/2015 a nabývají účinnosti 
dnem schválení.  

(4) Pravidla byla schválena Radou města Liberec usnesením ____________ ze dne __________. 
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Příloha č. 1 

 

Kritéria pro stanovení příplatku za vedení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných SML 

Základní body pro posouzení výše příplatku za vedení: 

Mateřské školy 

Počet tříd 2. stupeň řízení 3. stupeň řízení 4. stupeň řízení 

1 až 3 19 19  

4 až 5 21 21  

6 až 7  22 24  

8 až 10 24 26  

11 a více 27 29  
 

Základní školy (úplné) 

Počet tříd *) 2. stupeň řízení 3. stupeň řízení 4. stupeň řízení 

do 5 20 22  

6 do 8 21 24  

9 až 11 22 26  

12 až 15 24 28  

16 až 20 26 30  

21 až 25 28 32  

26 až 30 30 34  

31 až 36 31 36  

37 a více 32 37  

*) Do počtu tříd se započítávají oddělení školní družiny a třídy mateřské školy, je-li tato součástí školy 

Základní umělecká škola (samostatný subjekt) 

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

1 až 300  20  

301 až 600  22  

601 až 900  24  

901 až 1200  27  

1201 až 1500  30  

1501 až 1800  33  

1801 a více  35  

 

Dům dětí a mládeže (samostatný subjekt) 

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

1 až 300  20  

301 až 600  22  

601 až 900  24  

901 až 1200  26  

1201 až 1500  28  

1501 až 1800  30  

1801 a více  32  
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Pomocné body pro stanovení příplatku za vedení: 

a) školní klub, stanice zájmové činnosti (stanice mladých techniků): 
do 100 žáků   1 bod 
101 a více žáků   2 body 

b) speciální a přípravné třídy při běžných MŠ a ZŠ: 
1 až 3 třídy   1 bod 
4 až 7 tříd   2 body 
8 a více tříd  3 body 

c) sdružení ZŠ a MŠ, ZŠ a ZUŠ v rámci jednoho subjektu   3 body 

d) odloučené pracoviště MŠ, ZŠ, ZUŠ:    3 body 

e) školní jídelna s kuchyní, která je součástí příspěvkové organizace - body určují podle počtu strávníků 

(děti, žáci), bez doplňkové činnosti: 
do 100    1 bod 
101 až 300   2 body 
301 až 500   3 body 
501 a více   4 body 

f) školní jídelna bez kuchyně      1 bod 
 

 

Na základě získaného počtu bodů je následně stanovena konkrétní částka v korunách v souladu 

s článkem III Pravidel. Stanovená výše příplatku za vedení je u každého ředitele uvedena na jeho 

platovém výměru. 
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Rozpočtované částky pro SML a partnery s finančním příspěvkem
z toho nepřímé

1,34 28 947 553,50 28 947 553,50 4 415 728,50

SML

8 928 000,00 1,34 11 963 520,00 Platy, DPČ Odborný garant klíčové aktivity 03, 13 školních asistentů

34 601,40 Poj. odpov. zam.

300 000,00 300 000,00 Vybavení klubů

412 000,00 412 000,00 Mzdové příspěvky

2 287 821,85 Nepřímé náklady manažer projektu, finanční manažer, propagace a jiné výdaje, které nepatří do přímých nákladů projektu

Celkem 14 997 943,26

Člověk v tísni

2 772 000,00 1,34 3 714 480,00 Platy, DPČ

150 000,00 150 000,00 DPP

10 743,18 Poj. odpov. zam.

36 000,00 36 000,00 Materiál pro děti

44 000,00 44 000,00 Hw a os. vybavení

5 000,00 5 000,00 Nehmotný majetek

0,00 0,00 Nájemné Výp. Poj.

26 000,00 26 000,00 Cestovné… 16 520 000,00 64025

717 520,17 Nepřímé náklady

Celkem 4 703 743,35 Výp. NN

24 531 825,00 4 415 728,50

ITveSkole

3 848 000,00 1,34 5 156 320,00 Platy, DPČ

150 000,00 150 000,00 DPP

25 000,00 25 000,00 DPP

748 000,00 748 000,00 DPP

14 913,33 Poj. odpov. zam.

30 000,00 30 000,00 Materiál pro děti

44 000,00 44 000,00 Hw a os. vybavení

5 000,00 5 000,00 Nehmotný majetek

0,00 0,00 Nájemné

26 000,00 26 000,00 Cestovné…

1 115 862,00 Nepřímé náklady

Celkem 7 315 095,33

TUL

972 000,00 1,34 1 302 480,00 Platy, DPČ

200 000,00 200 000,00 DPP

3 767,09 Poj. odpov. zam.

130 000,00 130 000,00 Kurzy

294 524,48 Nepřímé náklady

Celkem 1 930 771,56
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Smlouva o partnerství bez finan čního p říspěvku  

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Statutární m ěsto Liberec 
se sídlem:   
zastoupený:   
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Příjemce“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola Barví řská, Liberec, p říspěvková organizace 
se sídlem:   
zastoupená:  Mgr. Miloslavem Kuželkou, ředitelem 
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Partner“) 

a 

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p říspěvková organizace 
se sídlem:   
zastoupená:  PaedDr. Kamilou Podrápskou, Ph.D., ředitelkou 
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Partner“) 

a 

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, p říspěvková organizace 
se sídlem:   
zastoupená:  PaedDr. Janou Kubíčkovou, ředitelkou 
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Partner“) 

a 

Mateřská škola "Kyti čka", Liberec, Burianova 972/2, p říspěvková organizace 
se sídlem:   
zastoupená:  Mgr. Danou Charyparovou, ředitelkou 
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Partner“) 

a 
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Mateřská škola "Rolni čka", Truhlá řská 340/7, p říspěvková organizace 
se sídlem:   
zastoupená:  Mgr. Miriam Plačkovou, ředitelkou 
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Partner“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 
 
 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich 
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci 
Projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

2. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera/ů, kteří 
společně realizují Projekt "Vzd ělávejme spole čně děti p ředškolního v ěku v Liberci“ , 
s registračním číslem1 …...……….., v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání (dále jen „Projekt“), Projektová dokumentace je přílohou této smlouvy.  

3. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem/y se řídí principy partnerství, které jsou 
vymezeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidel pro žadatele a 
příjemce – specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena v 
právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního 
aktu o poskytnutí/ převodu podpory, nebo ve výzvě. 

4. Příjemce a jeho Partner jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně 
jiných metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy). 

 
 
 

Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 
této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti: 

– řízení Projektu, 
– zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 
– průběžné informování Partnerů, 

                                                
1 V případě, že bylo registrační číslo projektu již přiděleno. 
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– průběžné vyhodnocování projektových činností, 
– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 
– provádět publicitu projektu, 
– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 
– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 
– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, 
– v rámci odborného řízení bude zodpovídat za koordinaci odborných činností 

v projektu, 
– v jeho přímé gesci bude Klíčová aktivita 03 Školní asistent. 

 

2. Partneři bez finančního příspěvku: 

Partner Základní škola a Mate řská škola Barví řská, Liberec, p říspěvková organizace , 
bude provádět tyto činnosti: 

– průběžné vyhodnocování činností projektu, které má v kompetenci včetně 
informování Příjemce, 

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, které partner realizuje 
– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, které bude partner realizovat 
– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, 
– zajišťovat vybrané proinkluzivní aktivity projektu, 
– umožní činnost školních asistentů, pod přímým dohledem předkladatele projektu 

statutárního města Liberec (školní asistenti budou po dobu projektu zaměstnanci 
předkladatele projektu, na jednotlivých mateřských školách budou pracovat na 
základě písemné smlouvy), na škole budou pracovat 2 školní asistenti. 

– umožní vykonávání aktivit motivačního pracovníka a koordinátora inkluze (po dobu 
projektu bude v zaměstnaneckém poměru ITveSkole.cz, o.p.s., a na škole bude 
pracovat na základě podobných podmínek jako školní asistent, smluvní vztah MŠ 
s ITveSkole.cz. Zpravidla, pokud vedení MŠ nedoporučí jiné řešení, bude na tuto 
pozici určen zástupce vedení MŠ 

– vyslání pedagogických zaměstnanců na připravené DVPP, 
– bude se podílet na tzv. adaptačních pobytech,  
– bude se podílet na společných akcích pro děti - v rámci setkávání v klubech rodičů, 

setkávání s kolegy, celodenních akcí, 
– zajistí prostory pro zřízení předškolního klubu v Liberci,  
– proinkluzivních aktivit se z 5 pedagogických pracovníků zapojí 4 učitelky MŠ. 

 
Partner Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 , příspěvková organizace , bude 
provádět tyto činnosti: 

– průběžné vyhodnocování činností projektu, které má v kompetenci včetně 
informování Příjemce, 

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 
– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 
– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd., 
– zajišťovat vybrané proinkluzivní aktivity projektu,  
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– umožní činnost školních asistentů, pod přímým dohledem předkladatele projektu 
Statutárního města Liberec (školní asistenti budou po dobu projektu zaměstnanci 
předkladatele projektu, na jednotlivých mateřských školách budou pracovat na 
základě písemné smlouvy), na škole budou pracovat 4 školní asistenti. 

– umožní vykonávání aktivit motivačního pracovníka a koordinátora inkluze (po dobu 
projektu bude v zaměstnaneckém poměru ITveSkole.cz, o.p.s., a na škole bude 
pracovat na základě podobných podmínek jako školní asistent, smluvní vztah MŠ 
s ITveSkole.cz. Zpravidla, pokud vedení MŠ nedoporučí jiné řešení, bude na tuto 
pozici učen zástupce vedení MŠ) 

– vyslání pedagogických zaměstnanců na připravené DVPP, 
– bude se podílet na tzv. adaptačních pobytech,  
– bude se podílet na společných akcích pro děti - v rámci setkávání v klubech rodičů, 

setkávání s kolegy, celodenních akcí, 
– proinkluzivních aktivit se z 22 pedagogických pracovníků zapojí 20 učitelek MŠ 

 
Partner Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 , příspěvková organizace , bude 
provádět tyto činnosti: 

– průběžné vyhodnocování činností projektu, které má v kompetenci včetně 
informování Příjemce, 

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 
– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 
– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd., 
– zajišťovat vybrané proinkluzivní aktivity projektu,  
– umožní činnost školních asistentů, pod přímým dohledem předkladatele projektu 

Statutárního města Liberec (školní asistenti budou po dobu projektu zaměstnanci 
předkladatele projektu, na jednotlivých mateřských školách budou pracovat na 
základě písemné smlouvy), na škole budou pracovat 2 školní asistenti. 

– umožní vykonávání aktivit motivačního pracovníka a koordinátora inkluze (po dobu 
projektu bude v zaměstnaneckém poměru ITveSkole.cz, o.p.s., a na škole bude 
pracovat na základě podobných podmínek jako školní asistent, smluvní vztah MŠ 
s ITveSkole.cz. Zpravidla, pokud vedení MŠ nedoporučí jiné řešení, bude na tuto 
pozici učen zástupce vedení MŠ) 

– vyslání pedagogických zaměstnanců na připravené DVPP, 
– bude se podílet na tzv. adaptačních pobytech,  
– bude se podílet na společných akcích pro děti - v rámci setkávání v klubech rodičů, 

setkávání s kolegy, celodenních akcí, 
– Proinkluzivních aktivit se z 8 pedagogických pracovníků zapojí všech 8 učitelek MŠ. 

 
Partner Mateřská škola "Kyti čka", Liberec, Burianova 972/2 , Liberec, p říspěvková 
organizace , bude provádět tyto činnosti: 

– průběžné vyhodnocování činností projektu, které má v kompetenci včetně 
informování Příjemce, 

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 
– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 
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– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd., 
– zajišťovat vybrané proinkluzivní aktivity projektu,  
– umožní činnost školních asistentů, pod přímým dohledem předkladatele projektu 

Statutárního města Liberec (školní asistenti budou po dobu projektu zaměstnanci 
předkladatele projektu, na jednotlivých mateřských školách budou pracovat na 
základě písemné smlouvy), na škole budou pracovat 3 školní asistenti. 

– umožní vykonávání aktivit motivačního pracovníka a koordinátora inkluze (po dobu 
projektu bude v zaměstnaneckém poměru ITveSkole.cz, o.p.s., a na škole bude 
pracovat na základě podobných podmínek jako školní asistent, smluvní vztah MŠ 
s ITveSkole.cz. Zpravidla, pokud vedení MŠ nedoporučí jiné řešení, bude na tuto 
pozici učen zástupce vedení MŠ) 

– vyslání pedagogických zaměstnanců na připravené DVPP, 
– bude se podílet na tzv. adaptačních pobytech,  
– bude se podílet na společných akcích pro děti - v rámci setkávání v klubech rodičů, 

setkávání s kolegy, celodenních akcí, 
– proinkluzivních aktivit se ze 17 pedagogických pracovníků zapojí 15 učitelek MŠ. 

 
Partner Mateřská škola "Rolni čka", Truhlá řská 340/7 , příspěvková organizace , bude 
provádět tyto činnosti: 

– průběžné vyhodnocování činností projektu, které má v kompetenci včetně 
informování Příjemce, 

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 
– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 
– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd., 
– zajišťovat vybrané proinkluzivní aktivity projektu,  
– umožní činnost školních asistentů, pod přímým dohledem předkladatele projektu 

Statutárního města Liberec (školní asistenti budou po dobu projektu zaměstnanci 
předkladatele projektu, na jednotlivých mateřských školách budou pracovat na 
základě písemné smlouvy), na škole budou pracovat 2 školní asistenti. 

– umožní vykonávání aktivit motivačního pracovníka a koordinátora inkluze (po dobu 
projektu bude v zaměstnaneckém poměru ITveSkole.cz, o.p.s., a na škole bude 
pracovat na základě podobných podmínek jako školní asistent, smluvní vztah MŠ 
s ITveSkole.cz. Zpravidla, pokud vedení MŠ nedoporučí jiné řešení, bude na tuto 
pozici učen zástupce vedení MŠ) 

– vyslání pedagogických zaměstnanců na připravené DVPP, 
– bude se podílet na tzv. adaptačních pobytech,  
– bude se podílet na společných akcích pro děti - v rámci setkávání v klubech rodičů, 

setkávání s kolegy, celodenních akcí, 
– proinkluzivních aktivit se z 5 pedagogických pracovníků zapojí 5 učitelek MŠ. 

 

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
Příjemce a Partnera. 
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5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu a 
související dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů, které se 
vztahují ke klíčové aktivitě, kterou Partner v rámci projektu realizuje a které vyplývají 
z činností prováděný Partnerem. Partner nezodpovídá za naplnění závazných 
indikátorů Projektu.  

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytne požadované doplňující informace 
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí 
být dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchová veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a 
příjemce; nejméně však do roku 2030, 

– bude po celou dobu realizace Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky 
EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou 
podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí; 

– po celou dobu realizace Projektu bude nakládat s veškerým majetkem, získaným byť 
i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečí 
proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek 
spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, 
včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě 
zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových 
hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto 
majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při 
nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a 
příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory; 

– při realizaci činností bude dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu 
v souladu s pokyny Příjemce a s pravidly uvedenými v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce; 

– bude předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce 
požádá (alespoň s 20 denním předstihem), podklady pro průběžné monitorovací 
zprávy o realizaci projektu, informace o pokroku v realizaci projektu, závěrečnou 
zprávu o realizaci projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 

– umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 
realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 
zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 
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– bude bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 
z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených 
nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

– bude neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve 
vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje 
dle této Smlouvy. 

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit 
z prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných 
strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů. 

8. Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny, které mají charakter 
poskytování podpory malého rozsahu („de minimis“) nebo veřejné podpory podle 
blokových výjimek postupovat podle instrukcí Příjemce a dbát na to, aby tuto podporu 
čerpaly jen subjekty, které ji čerpat mohou, a poskytovat dostatečné podklady příjemci 
k vedení přehledné evidence poskytnutých podpor.  

9. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod-
nutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

 
 

Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 
příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

2. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje, povaha právních vztahů mezi příjemcem a 
partnerem však není založena na poskytování služeb, tedy na dodavatelském vztahu. 
Označení plateb mezi příjemcem a partnerem podle účetních předpisů není rozhodující. 
V platbách nesmí být zakalkulován žádný zisk ani DPH. 

 
 

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 
všemi Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči 
poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., odst. 
1 Smlouvy, a která příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 
vyplývající z této Smlouvy. 
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3. Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím osobám, 
která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož 
i  z  obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 
Partnera. 

 
Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 
plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu 
podpory, a to bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 

4. Partner je povinen Příjemci oznámit do 5 dnů od podpisu smlouvy nejpozději do zahájení 
projektu kontaktní údaje pracovníka pověřeného koordinací svých prací na Projektu dle 
článku II. Smlouvy. 

5. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej finan-
covala (uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, 
dojde-li k situaci dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů na 
výsledcích spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel 
veřejné podpory. 

 

 

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu realizace projektu 1. 10. 2016 až 30. 9. 
2019 (celkem 36 měsíců) a následně do doby finančního vypořádání projektu. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy-
plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 
základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto 
případě je povinen se s ostatními Partnery projektu dohodnout, kdo z Partnerů převezme 
jeho závazky a majetek financovaný z finanční podpory, a předat Příjemci či určenému 
Partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se k projektu. Tím není dotčena 
odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5 této smlouvy. 

3. Partner může ukončit spolupráci s Příjemcem pouze na základě písemné dohody 
uzavřené se všemi Partnery projektu, která bude obsahovat rovněž závazek ostatních 
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Partnerů převzít jednotlivé povinnosti, odpovědnost a majetek (financovaný z finanční 
podpory) vystupujícího Partnera. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení 
změny projektu spočívající v odstoupení Partnera od realizace projektu ze strany 
poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým 
ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí 
tím vzniknout újma ostatním Partnerům projektu. 

4. Partner je oprávněn tuto Smlouvu ukončit výpovědí pouze v případě, že Příjemce 
závažným způsobem či opakovaně poruší svou některou z povinností podle této smlouvy 
a toto porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě (min. 1 měsíce) k tomu mu poskytnuté. 
Výpovědní lhůta činí 2 měsíce od doručení výpovědi Příjemci. I v případě výpovědi je 
Partner povinen poskytnout potřebnou součinnost směřující k převzetí jeho závazků a 
majetku financovaných z finanční podpory dalším Partnerům. 

 
 

Článek VIII 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran 
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem, 
o jehož vyloučení se žádá.  

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

3. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy se stane i kopie právního aktu, na základě něhož 
Příjemce získá podporu z OP VVV. Příjemce je povinen zaslat Partnerovi kopii právního 
aktu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí/podpisu. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příjemce a 
každý z partnerů obdrží po 1 vyhotovení. 

6. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. ____________ ze dne 
_______ 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/ 
převodu na projekt. Příjemce je povinen Partnera písemně vyrozumět o tomto datu. 
V případě rozporu této smlouvy s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory je 
rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svo-
bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Vklad smlouvy do Registru smluv provede Příjemce. 

 
V Liberci dne  V Liberci dne 
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V Liberci dne  V Liberci dne 
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Přílohy:  
1. Žádost o finanční podporu projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku 

v Liberci“ (viz monitorovací systém MS 2014+) 
2. Rozpočet projektu (viz monitorovací systém MS 2014+) 
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Smlouva o partnerství s finan čním p říspěvkem  

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Statutární m ěsto Liberec 
se sídlem:   
zastoupený:   
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Příjemce“) 
 

a 

…………………………………. 
se sídlem:   
zastoupená:   
zapsáno u  soudu v   , oddíl   , vložka  .1 
IČ:     
bankovní spojení:  
(dále jen „Partner“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 
 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich 
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci 
Projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

2. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera/ů, kteří 
společně realizují Projekt "Vzd ělávejme spole čně děti p ředškolního v ěku v Liberci“ , 
s registračním číslem2 …...……….., v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání (dále jen „Projekt“), Projektová dokumentace je přílohou této smlouvy.  

3. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem/y se řídí principy partnerství, které jsou 
vymezeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidel pro žadatele a 
příjemce – specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena v 

                                                
1 Uvádí se jen u subjektů, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. 
2 V případě, že bylo registrační číslo projektu již přiděleno. 
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právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního 
aktu o poskytnutí/ převodu podpory, nebo ve výzvě. 

4. Příjemce a jeho Partner jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně 
jiných metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy). 

 

Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 
této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti: 

– řízení Projektu, 
– zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 
– průběžné informování Partnerů, 
– průběžné vyhodnocování projektových činností, 
– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 
– provádět publicitu projektu, 
– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 
– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 
– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, 
– v rámci odborného řízení bude zodpovídat za koordinaci odborných činností 

v projektu, 
– v jeho přímé gesci bude Klíčová aktivita 03 Školní asistent. 

 

2. Partner bude provádět tyto činnosti: 

− bude doplněno dle projektové žádosti 
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3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
Příjemce a Partnera. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu  
a související dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky 
oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých 
korunách. Partner je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení projektu až 
do doby, než obdrží závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání 
projektu; 

– vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je 
povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projektem 
splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v 
zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR; 

– vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu; 

– do výdajů projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 
stanovená v právním aktu o poskytnutí / Převodu podpory. 

– s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 
stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/pře-
vodu podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně; 

– během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů, které se 
vztahují ke klíčové aktivitě, kterou Partner v rámci projektu realizuje a které vyplývají 
z činností prováděný Partnerem. Partner nezodpovídá za naplnění závazných 
indikátorů Projektu.  

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytne požadované doplňující informace 
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 
dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchová veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a 
příjemce; nejméně však do roku 2030, 
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– v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla 
účelovosti a způsobilosti výdajů, 

– bude po celou dobu realizace Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky 
EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou 
podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí; 

– s finančními prostředky poskytnutými na základě spolupráce na projektu OP VVV 
nakládat správně, hospodárně, efektivně a účelně, 

– po celou dobu realizace Projektu bude nakládat s veškerým majetkem, získaným byť 
i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečí 
proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek 
spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, 
včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě 
zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových 
hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto 
majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při 
nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a 
příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory; 

– při realizaci činností bude dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu 
v souladu s pokyny Příjemce a s pravidly uvedenými v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce; 

– bude předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce 
požádá (alespoň s 20 denním předstihem), podklady pro průběžné monitorovací 
zprávy o realizaci projektu, informace o pokroku v realizaci projektu, závěrečnou 
zprávu o realizaci projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 

– umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 
realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 
zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

– bude bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 
z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených 
nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

– bude neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve 
vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje 
dle této Smlouvy. 

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit 
z prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 
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tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných 
strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů. 

8. Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny, které mají charakter 
poskytování podpory malého rozsahu („de minimis“) nebo veřejné podpory podle 
blokových výjimek postupovat podle instrukcí Příjemce a dbát na to, aby tuto podporu 
čerpaly jen subjekty, které ji čerpat mohou, a poskytovat dostatečné podklady příjemci 
k vedení přehledné evidence poskytnutých podpor.  

9. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod-
nutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

 

Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 
příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu, jsou rozepsány 
v aktualizovaném rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

Celkový finanční podíl Příjemce a Partnera na projektu činí: 

Příjemce:  Kč 

Partner:   Kč 

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 
příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů 
Projektu a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu 
nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci 
nebo Partnerům vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum 
zahájení realizace projektu dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení 
realizace projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i 
věcným uzavřením projektu. 

4. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na příslušné relevantní 
položky rozpočtu. 

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu budou hrazeny Partnerům na základě 
záloh takto:  

Příjemce poskytne první zálohu: 

ve výši    Kč, 

Příjemce je povinen poskytnout Partnerovi první zálohu v souladu se žádostí o finanční 
podporu projektu, nejpozději však do 20 pracovních dnů od připsání dotace na svůj účet. 
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Partner je povinen využívat této zálohy výhradně k úhradě svých nákladů včetně plateb 
svým dodavatelům pro realizaci projektu. 

Další zálohu není Příjemce oprávněn poskytnout do doby, než bude již poskytnutá 
záloha Partnerem vyúčtována, a pokud požadovaná záloha nebude v souladu se 
žádostí o finanční podporu projektu.  

Příjemce, případně po připsání prostředků finanční podpory odpovídající schválené 
zprávě o realizaci/žádosti o platbu, jejíž součástí bylo vyúčtování Partnera. Příjemce 
poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené v čl. IV., odst. 

Poslední doplatek ve výši ___ % z podílu Partnera bude uhrazen po schválení 
závěrečné zprávy a vyhodnocení dosažených cílů projektu. 

6. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje, povaha právních vztahů mezi příjemcem a 
partnerem však není založena na poskytování služeb, tedy na dodavatelském vztahu. 
Označení plateb mezi příjemcem a partnerem podle účetních předpisů není rozhodující. 
V platbách nesmí být zakalkulován žádný zisk ani DPH. 

 

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 
všemi Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči 
poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., odst. 
1 Smlouvy, a která příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 
vyplývající z této Smlouvy. 

3. Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím osobám, 
která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož 
i  z  obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 
Partnera. 

 

Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 
plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu 
podpory, a to bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 

Příloha usnesení č. 709/2016
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4. Partner je povinen Příjemci oznámit do 5 dnů od podpisu smlouvy nejpozději do zahájení 
projektu kontaktní údaje pracovníka pověřeného koordinací svých prací na Projektu dle 
článku II. Smlouvy. 

5. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej finan-
covala (uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, 
dojde-li k situaci dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů na 
výsledcích spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel 
veřejné podpory. 

 

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu realizace projektu 1. 10. 2016 až 30. 9. 
2019 (celkem 36 měsíců) a následně do doby finančního vypořádání projektu. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy-
plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 
základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto 
případě je povinen se s ostatními Partnery projektu dohodnout, kdo z Partnerů převezme 
jeho závazky a majetek financovaný z finanční podpory, a předat Příjemci či určenému 
Partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se k projektu. Tím není dotčena 
odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5 této smlouvy. 

3. Partner může ukončit spolupráci s Příjemcem pouze na základě písemné dohody 
uzavřené se všemi Partnery projektu, která bude obsahovat rovněž závazek ostatních 
Partnerů převzít jednotlivé povinnosti, odpovědnost a majetek (financovaný z finanční 
podpory) vystupujícího Partnera. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení 
změny projektu spočívající v odstoupení Partnera od realizace projektu ze strany 
poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým 
ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí 
tím vzniknout újma ostatním Partnerům projektu. 

4. Partner je oprávněn tuto Smlouvu ukončit výpovědí pouze v případě, že Příjemce 
závažným způsobem či opakovaně poruší svou některou z povinností podle této smlouvy 
a toto porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě (min. 1 měsíce) k tomu mu poskytnuté. 
Výpovědní lhůta činí 2 měsíce od doručení výpovědi Příjemci. I v případě výpovědi je 
Partner povinen poskytnout potřebnou součinnost směřující k převzetí jeho závazků a 
majetku financovaných z finanční podpory dalším Partnerům. 

 

 

Článek VIII 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Příloha usnesení č. 709/2016
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1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran 
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem, 
o jehož vyloučení se žádá.  

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

3. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy se stane i kopie právního aktu, na základě něhož 
Příjemce získá podporu z OP VVV. Příjemce je povinen zaslat Partnerovi kopii právního 
aktu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí/podpisu. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po 2 vyhotovení. 

6. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. ____________ ze dne 
_______ 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/ 
převodu na projekt. Příjemce je povinen Partnera písemně vyrozumět o tomto datu. 
V případě rozporu této smlouvy s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory je 
rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svo-
bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Vklad smlouvy do Registru smluv provede Příjemce. 
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V                                          dne  V Liberci dne 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

za partnera 
 

 za příjemce 
 

primátor města 
 

 

 

Přílohy:  
1. Žádost o finanční podporu projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku 

v Liberci“ (viz monitorovací systém MS 2014+) 
2. Rozpočet projektu (viz monitorovací systém MS 2014+) 

Příloha usnesení č. 709/2016
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
                                                   

Rada města Liberec 
 

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

 
            KOJOT, s.r.o. 
            Šlikova 150/17 
            Liberec 7 
            460 07 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnosti KOJOT, s.r.o., IČ 28730950, se sídlem 
Šlikova 150/17, 460 07 Liberec 7, zastoupené jednatelem Adamem Kulichem, v souladu 
s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O 
veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 
(dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu pro 3. ročník hudebního festivalu konaný na parkovišti restaurace Coyote Diners & Bar 
následovně: 
 
v noci ze dne 2. 9. 2016 na den 3. 9. 2016 od 0:00 h do 06:00 h. 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutárnímu městu Liberec byla dne 4. 8. 2016 doručena pod čj. CJ MML 156259/16 od  
společnosti KOJOT, s.r.o., IČ 28730950, se sídlem Šlikova 150/17, 460 07 Liberec 7, 
zastoupené jednatelem Adamem Kulichem, žádost o udělení výjimky ze stanovené doby 
nočního klidu. Žadatel je provozovatelem restaurace Coyote Diners & Bar na adrese Nákladní 
865, Liberec 7. Důvodem je pořádání 3. ročníku hudebního festivalu s živou hudbou pro cca 
500 osob na parkovišti restaurace - pozemek p.č. 3934/4, ul. Nákladní, Liberec III – Jeřáb.  
Žadatel žádá o zkrácení doby nočního klidu v noci ze dne 2. 9. 2016 (pátek) na den 3. 9. 2016 
(sobota) od 0:00 h do 06:00 h.   
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  23.8.2016 
Vyřizuje / telefon:  Hegrová/485 243 218  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 
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statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „ Rada města Liberec, Rada Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
 
Rada města Liberec na své 14. schůzi konané dne 23. srpna 2016 žádost posoudila a vzhledem 
k souhlasným stanoviskům věcně příslušných odborů a Městské policie Liberec rozhodla a 
stanovila výjimku z doby nočního klidu tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
 
 
  
 

Poučení o odvolání: 
 

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

Rada města Liberec  
 

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

 
            Barbora Votočková 
            Na Kopečku 99/5 
            460 01 Liberec 
                  
                  
 

 
 
 
 
Rada města Liberec na základě žádosti paní Barbory Votočkové, bytem Horní Tříč 77, 513 01 
Semily, kontaktní adresa Na Kopečku 99/5, 460 01 Liberec v souladu s ustanovením čl. III odst. 
4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu 
s ust. § 47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu pro hudební festival konaný na pozemku u klubu Stamina na Rybníčku následovně: 
 
VARIANTA A) v noci ze dne 17. 9. 2016 na den 18. 9. 2016 od 23:00 hodin do 06:00 
hodin 
 
VARIANTA B) v noci ze dne 17. 9. 2016 na den 18. 9. 2016 od 0:00 hodin do 06:00 hodin       
 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutárnímu městu Liberec byla dne 8. 8. 2016 doručena pod čj. CJ MML 158239/16 žádost 
paní Barbory Votočkové, bytem Horní Tříč 77, 513 01 Semily, kontaktní adresa Na Kopečku 
99/5, 460 01 Liberec o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu. Důvodem je pořádání 
menšího hudebního open air festivalu Stamina fest 2016 na soukromém pozemku u klubu 
STAMINA, Na Rybníčku, tř. 1. máje 147/20, 460 10 Liberec dne 17. 9. 2016 (sobota). 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  23.8.2016 
Vyřizuje / telefon:  Hegrová/485 243 218  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 

Příloha usnesení č. 712/2016



 

Žadatelka uvádí, že na akci byla poskytnuta dotace od města Liberec  a žádá o zkrácení doby 
nočního klidu v noci ze dne 17. 9. 2016 na den 18. 9. 2016 od 0:00 h do 06:00 h.  
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „ Rada města Liberec, Rada Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
 
VARIANTA A) Rada města Liberec na své 14. schůzi konané dne 23. srpna 2016 žádost 
posoudila a dospěla k závěru, že vzhledem k  charakteru konané akce a její finanční  podpoře 
ze strany města lze výjimku povolit. Nevyhověla však žádosti v plném rozsahu a stanovila  
výjimku, tj. začátek doby nočního klidu na 23:00 hodinu, neboť místem konání akce je centrum 
města s obytnými domy.  
 
VARIANTA B) Rada města Liberec na své 14. schůzi konané dne 23. srpna 2016 žádost 
posoudila a dospěla k závěru, že vzhledem k charakteru konané akce a její finanční podpoře  ze 
strany města  lze výjimku povolit a proto rozhodla, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.   
 
 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Tibor  B a t t h y á n y 
              primátor města 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160721 

Název projektu:  Rekonstrukce Liebigovy hrobky 

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

Postupná rekonstrukce nejen kulturní památky Liebigovy hrobky, ale celé lokality „Zahrada vzpomínek“ zvýší atraktivitu města 
nejen v oblasti cestovního ruchu. Současný dezolátní stav této významné kulturní památky je dlouhodobě negativně vnímám 
zejména občany města. Uvedením objektu do původního stavu bude lépe využit potenciál významné kulturní památky a zároveň 
bude na odpovídající úrovni oceněn význam dynastie rodiny Liebigů pro město a jeho rozvoj. 

 

Historické souvislosti (viz Příloha č. 1.3) 

Zakladatel dynastie textilních velkopodnikatelů Johann Liebieg starší v Liberci působil od roku 1818. Podnikatelské aktivity 
zaměřil vedle textilní výroby také na rozvoj architektury města. Vystavěl sídliště pro zaměstnance – Liebiegovo městečko a 
sídliště Domovina, rodina pro sebe vystavěla tři reprezentativní sídla – vilu Johanna Liebiega mladšího, vilu Theodora Liebiega 
mladšího, vilu zakladatelova syna Heinricha Liebiega, výletní restauraci s vyhlídkovou věží Liberecká výšina, rodina přispěla na 
výstavbu liberecké radnice, liberecké přehrady, Johann Liebieg starší se podílel na nákupu sbírek pro Severočeské průmyslové 
muzeum. Členové dynastie se podíleli na mnoha dalších architektonických, podnikatelských i veřejně prospěšných aktivitách 
města. 

Povinnosti vlastníka kulturní památky 

Na základě zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, §9 je vlastník kulturní památky povinen pečovat o její zachování, 
udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před poškozením, znehodnocením nebo odcizením (viz Příloha č. 1.4). 

  

Základní popis  

Liebigova hrobka se nachází ve východní části areálu parkové plochy „Zahrada vzpomínek“ ve zrušené části bývalého městského 
hřbitova. Hřbitov byl v letech 1974 – 1984 upraven na park s lapidáriem náhrobků. Autor návrhu hrobky ani přesná datace vzniku 
nejsou známi. 

Exteriér 

Stavba se skládá z nadzemní části – kaple ve tvaru půlkruhové apsidy a vlastní hrobky, pod rozměrnou podestou s žulovou 
dlažbou. Součástí objektu jsou i dva podstavce po zničených sochách a kamenné zídky po stranách kaple. Vnější plášť stavby 
(vně hřbitovní zdi na sníženém terénu) se skládá ze soklu z žulových desek, štukové, omítané, půlkruhové fasády s rustikálním 
členěním, střecha na dřevěném krovu (původně s krytinou z břidlicových šablon), mohutná profilovaná hlavní římsa na koruně 
stavby apsidy. 

Interiér 

Oddělený monumentální kovanou mříží, v popředí krucifix s korpusem Krista v životní velikosti, vstup do krypty po vřetenovém 
schodišti. Krypta je zcela prázdná, v současné době se tu nachází jen torzo jedné z alegorických postav v říze a fragmenty 
rozdrcené vázy z atiky kaple. 

 

Současný stav (viz Příloha č. 1.5 – fotopříloha) 

Popis současného stavu památky navazuje na dokumentaci pro provádění stavby z března 2014 zpracované projektantem 
Milanem Vavruškou, IČ 00262978 (v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod č. 0500517, osvědčení o autorizaci č. 
12267 ze dne 10. 9. 1996). 

Exteriér 

Stav štukové fasády apsidy s pásovou rustikou je možné označit za havarijní, poškození a degradace postupují, omítka je opadaná 
ve velkém rozsahu, jádro dvouvrstvé omítky je degradované v celém rozsahu. Na celé architektuře je množství drobných 
mechanických destrukcí, otlučené hrany a profilace. V plochách zasažených korozí dále odpadávají i hlubší vrstvy povrchů o síle 
od několika mm až do 20 cm na hlavní římse, což se projevuje i rozšiřováním hlubokých kaveren. V roce 2011 byla provedena 
rekonstrukce krovu a střechy. 

Interiér 
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Výmalba kopule je značně poškozena zatékáním, sprašováním barev a degradací podkladu. Originální šablony jsou zachované ve 
fragmentární podobě. Obvodová římsa pod klenbou je zřejmě ze sádry s malovaným zaleštěným voskovým povrchem, je 
poškozena mírně, prasklinami. Plochy s umělými mramory pokrývají většinu interiéru, povrchy jsou bez lesku, znečištěné 
hloubkově a mírně korodované. Na některých místech je vrstva mramorů uvolněná od podkladů, lokálně zcela degradovaná. 
Plochy s voskovanou výmalbou nad schodištěm – výmalba silně poškozená, degradovaná, sprašující a uvolněná od podkladu. 
Vřetenové schodiště je staticky bez závad, silně znečištěné, s destrukcemi hran a nefunkčním spárováním. Ústřední motiv – socha 
Krucifix – povrch znečištěn depozity, sokl mechanicky poškozen, otlučené hrany a profily, korpus v životní velikosti, chybějí 
chodidla Krista. Dlažba šachovnice – pás ve vstupu (mramor) – chybí jedna dlaždice. 

 
Projekt přispěje k řešení identifikovaných problémů a k naplnění cílů obsažených v Aktualizaci Strategie rozvoje statutárního 
města Liberec 2014-2020, a to zejména strategického cíle A. Konkurenceschopná ekonomika a podnikání, specifický cíl A6: 
Vytvoření příznivých podmínek pro turisty a návštěvníky města a strategického cíle, Opatření A 6.1 Péče o základní a 
doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu, Aktivita A 6.1.1 Podpora rekonstrukce a obnovy památek, jiných objektů, 
veřejných prostranství a příměstské krajiny využitelné pro cestovní ruch a strategického cíle C. Životní prostředí a veřejná 
prostranství, specifický cíl C6: Budování a využívání veřejných prostranství jako míst funkčních, živých, příjemných a 
bezpečných, Opatření C 6.3 Budování nových veřejných prostranství, Aktivita C 6.3.2 Pokračování regenerace městské 
památkové zóny; 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce rodinné hrobky Franze Liebiega (tzv. Liebigovy hrobky), která je zapsána jako kulturní 
památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29823/5-4116  (viz Příloha č. 1.1). Na základě 
zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči §9 je vlastník kulturní památky povinen pečovat o její zachování, udržovat ji 
v dobrém stavu a chránit ji před poškozením, znehodnocením nebo odcizením (viz. Příloha č. 1.4).   

Hrobka se nachází na pozemkové parcele č. 2255/1, k.ú. Liberec (v majetku města) v těsné blízkosti památkové zóny a je jednou 
ze zastávek městské turistické trasy „Liberecké parky“ (viz Příloha č. 1.2) a turistického okruhu „Po stopách Liebigů“ (viz 
Příloha č. 1.3). Provedení rekonstrukce je plánováno po etapách (exteriér, interiér). 

 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 

Rekonstrukce objektu je plánována po etapách, v první fázi bude provedena oprava exteriéru hrobky, ve druhé fázi oprava 
interiéru. Jedná se o rekonstrukci nadzemní části stávajícího objektu, který není v současné době využíván pro původní účel, tj. 
hrobka pro ukládání zemřelých. V současné době se objekt nachází v havarijním stavu, pouze původní střešní konstrukce je po 
rekonstrukci. 

Okolí stavby bude po dobu rekonstrukce oploceno, stavbu bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení 
staveniště. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou při respektování předpisů o bezpečnosti práce, některé stavební a 
odborné práce budou prováděny odbornou specializovanou firmou. 

I. etapa rekonstrukce – exteriér (2017) 

V první etapě rekonstrukce objektu jsou navrhovány zásahy na exteriéru hrobky. Konkrétně se bude jednat o následující činnosti:  

• Předzpevnění kamenných ploch, 
• čištění – pískovec pirnský a žula, 
• biosanace, 
• zpevnění, 
• rekonstrukce chybějících architektonických a sochařských prvků, 
• obnova spárování – zajištění statiky kamenných částí, 
• tmelení, rekonstrukce v umělém pískovci, 
• hydrofobizace, 
• omítané plochy s pásovou rustikou, 
• ošetření kovů - mříže kované, 
• úprava terénu ze zadní strany. 

II. etapa rekonstrukce – interiér (2018) 

Druhá etapa rekonstrukce bude zaměřena na úpravu interiéru hrobky, plánovány jsou restaurátorské práce na následujících 
artefaktech: 

• Výmalba kopule, 
• restaurování sádrové římsy pod malbou, 
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• umělý mramor – čištění, broušení, 
• voskovaná výmalba nad schodištěm, 
• podstavec a Krucifix ze sádry, 
• konzolky z carrarského mramoru, 
• schodiště vřetenové, 
• oprava a doplnění keramické dlažby ve vstupu, 
• ošetření kovů – mříže kované, 
• další dle potřeby. 

Zvýšení atraktivity lokality v rámci m ěstské turistické trasy „Liberecké parky“ a turistického okruhu „Po stopách 
Leibigů“ (viz Příloha č. 1.2 a Příloha č. 1.3). 

 

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

V I. etapě rekonstrukce, plánované na rok 2017, bude realizována oprava exteriéru hrobky. 

Popis aktivity 
zahájení  

měsíc/rok 
ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze 

(pořízení studie, projektové dokumentace)     

PD bude využita stávající, příprava projektové žádosti 07/2016 01/2017 

výběrové řízení, podpis smlouvy o dílo 08/2016 12/2016 

Realizační fáze 

(zahájení fyzické realizace projektu/ 1. aktivita projektu)     

rekonstrukce exteriéru hrobky (I. etapa rekonstrukce) 03/2017 10/2017 

vypořádání finančního příspěvku s poskytovatelem 11/2017 12/2017 

Udržitelnost 

V případě čerpání dotace bude udržitelnost projektu stanovena dle podmínek poskytovatele 
dotace a relevantní výzvy. 

  

   

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

Finanční riziko 

- náklady na rekonstrukci překročí rámec schváleného rozpočtu projektu 
  
Eliminace rizika 

- při přípravě projektové dokumentace zpracovat detailní rozpočet, při jeho tvorbě vycházet ze zkušeností z podobných již 
realizovaných akcí, průběžně sledovat míru čerpání rozpočtu  
 

 Projektové riziko 
- projektová rizika nejčastěji nastávají kvůli změnám v projektu, kvůli špatné komunikaci na projektu (komunikační rizika 
projektu) a v důsledku změn vnějších okolností a podmínek (vnější rizika a omezení projektu).  

Eliminace rizika 
-komunikační – využití stávajícího systému interní komunikace žadatele 
- změny v projektu, vnější změny a rizika – kvalitní koordinace projektu, v případě nenadálých změn spolupráce s ostatními 
odděleními úřadu 
Právní riziko 

-oblasti rizik, které jsou implicitně dané platnými zákony a předpisy nebo jejich změnami 
Eliminace rizika 
- provedení analýzy všech aktuálních zákonů a norem, kterých se projekt dotýká, průběžná konzultace s odborem právním a 
veřejných zakázek, příp. zadáno externě. 
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Veškerá rizika lze částečně eliminovat průběžným monitoringem realizace projektu. 

 

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek) 

• obyvatelé města Liberce 
• návštěvníci města Liberce – ČR 
• návštěvníci města Liberce – němečtí (zejména se vztahem k městu) 
• Městské informační centrum (městská turistická trasa „Liberecké parky“ a turistický okruh „Po stopách Leibigů“) 

 

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 

Uvedením objektu do původního stavu bude lépe využit potenciál významné kulturní památky a zároveň bude na odpovídající 
úrovni oceněn význam dynastie rodiny Liebigů pro město a jeho rozvoj. 

Výstupy projektu  (hmatatelné – fyzické výsledky projektu) 

 
• rekonstrukce exteriéru hrobky 

• rekonstrukce interiéru hrobky 

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

 
• Projekt doplňuje strategii péče o kulturní památky města v rámci „Programu regenerace městské památkové zóny města 

Liberec pro období let 2015 – 2019“.  

• Projekt rozvíjí předchozí úpravy lokality:  

� V roce 2013 byla provedena základní rekonstrukce sousedícího objektu Hübnerovy hrobky, tj. odvodnění objektu, 
oprava římsy, očištění kamenných částí štítu, obnova krovu, střechy a klempířských prvků v celkové hodnotě 
349 785 Kč (zhotovitel DKK Stav s.r.o. Liberec),  rozhodnutím MKČR č.j. MK 41275/2013 OPP ze dne 10. 9. 2013 
byl na tuto akci udělen účelový finanční příspěvek ve výši 214 000 Kč. 

� V roce 2011 byl realizován projekt „Zahrada vzpomínek“ s náklady 5,1 mil Kč. Park „Zahrada vzpomínek“ obsadil 
druhé místo v soutěži Parky a Zahrady roku 2013 v ČR. Zahrada je volně přístupná 

 

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

Ing. Jana Cimbálová, odbor 
strategického rozvoje a dotací 

koordinátor podání žádosti o dotaci – přípravná fáze 

Bc. Leoš Vašina, referent 
odboru ekologie a veřejného 
prostoru 

koordinátor projektu – realizační fáze 

odbor strategického rozvoje a 
dotací, oddělení přípravy a 
řízení projektů 

administrace dotace 

Eva Troszoková, specialista 
oddělení přípravy a řízení 
projektů 

finanční manažer projektu - dotace 

Odbor právní a veřejných 
zákázek, příp. externě 

projektový právník 
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Ing. Lucie Sládková, vedoucí 
odboru ekologie a veřejného 
prostoru  

řešitel projektu 

Ing. Lucie Sládková, vedoucí 
odboru ekologie a veřejného 
prostoru 

uživatel projektu 

dle výsledku výběrového řízení externí dodavatel  

  

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

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Příprava projektu  

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv  

Projektová dokumentace  

Právní, poradenské a jiné služby 10 

Jiné  

  

CELKEM 10 

Realizace projektu 

I. etapa – rekonstrukce exteriéru (2017) 1100 

II. etapa – rekonstrukce interiéru (2018) 1000 

  

CELKEM 1110 

  

Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 
 

Náklady na materiál, vodu a energii 
 

Náklady na nákup služeb 
 

Náklady budov a staveb (odpisy) 
 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 
 

Náklady na nehmotný majetek 
 

Ostatní náklady provozu akce 
 

CELKEM  

  

Zdroje financování projektu: Možnosti - příležitosti 

Zdroj Očekávaná částka % kofinancování  

1. Ministerstvo kultury – program Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

 

podle podmínek 
poskytovatele dotace – dle 
kvóty aktuální pro daný rok 

podle podmínek 
poskytovatele 
dotace – dle 
kvóty aktuální 
pro daný rok 
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2. Česko-německý fond budoucnosti – nadační fond – obnova křížových cest, 
hřbitovů a pomníků 

 

dle podmínek poskytovatele 
dotace 

dle podmínek 
poskytovatele 
dotace 

3. Dotační fond Libereckého kraje - (oblast podpory: 7 Kultura, památková 
péče a cestovní ruch; 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji - ukončeno, 
schváleno 26. 4. 2016, výsledky v aktualitách oddělení kultury; 7.2 Záchrana a 
obnova památek v Libereckém kraji – pro rok 2017 

 

dle podmínek poskytovatele 
dotace 

dle podmínek 
poskytovatele 
dotace 

   

Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

          

2016 10       právní služby 

2017 800  300 1100 odhad dotace – (I. etapa rekonstrukce – exteriér) 

2018 700  300 1000 odhad dotace – (II. etapa rekonstrukce – interiér) 

          

          

běžný 
provoz 10        

CELKEM         

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný odbor) 

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

odbor ekologie a veřejného prostoru 

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

odbor ekologie a veřejného prostoru 

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

odbor ekologie a veřejného prostoru 

Záměr zpracoval: 
Ing. Jana Cimbálová, koordinační, 
projektový a programový pracovník tel. 3188 

email 
cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne dne 9. 8. 2016 

Podpis 
vedoucího 
OSRD 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   

Přílohy: 

Seznam příloh projektového záměru: 

Příloha č. 1.1 – Výpis z Ústředního seznamu kulturních památek ČR 

Příloha č. 1.2 – Turistická trasa liberecké parky 

Příloha č. 1.3 – Po stopách Liebigů 

Příloha č. 1.4 – výpis ze zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči 

Příloha č. 1.5 – Fotopříloha – současný stav objektu 
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Číslo rejstříku uz Název 
okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ R F IdReg 

29823 / 5-4116 S Liberec Liberec 
Liberec I-Staré 
Město 

  
hrobka - dvě hrobky, patnáct náhrobků 
a sochy z hlavní brány 

hřbitov, ul. 
Budyšínská 

  Č R   141225 

 

 

 
Památka : hrobka - dvě hrobky, patnáct náhrobků a sochy z hlavní brány  

Ochrana stav/typ uzavření : S  

Číslo rejstříku ÚSKP : 29823/5-4116 

Název okresu : Liberec  

Sídelní útvar (město/ves) : Liberec  

Část obce : Liberec I-Staré Město  

Ulice,nám./umístění : hřbitov, ul. Budyšínská  

Číslo popisné :   

Číslo orientační :   

Městská část : Liberec (nečleněné město)  

Obec s rozšířenou působností : Liberec  

Obec (obecní úřad) : Liberec  

Stavební úřad : Stavební úřad - Magistrát města Liberec  

Finanční úřad : Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště v Liberci  

Historická země : Čechy 

Identifikátor záznamu (IdReg) :  141225  
 

Parcely: 

ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka 

Katastrální území: Liberec 

  2255/1   100 pozemek bez ochrany hrobka rodiny Hübner, hrobka rodiny Liebig, soubor náhrobků, sochy sv. Petra a Pavla 
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PR/ 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.  Zakázka je zadávána jako zakázka malé 
hodnoty v  otevřené  výzvě v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek 

pro programové období 2014-2020, verze 3, červenec 2014. 
 

nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů  

 

„4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava“ 
 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené ve věcech zadávání této zakázky Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro 
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

 
 
 

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá: 
Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 
 
 
 
 

srpen 2016 
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Preambule 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
výběrového řízení „4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava“, 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. Práva a povinnosti zadavatele se řídí těmito podmínkami a Metodickým 
pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 z Ministerstva pro 
místní rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 
2020.  
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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:    https://zakazky.liberec.cz/ 

 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je Mgr. Jan 
Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky, Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací, tel. +420 485 243 584, e-mail: horak.jiri@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Ing. Hana Řepková, specialista 
oddělení přípravy a řízení projektů, tel. +420 485 243 189, e-mail: 
repkova.hana@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky je Ing. Alena Bláhová, vedoucí 
oddělení veřejných zakázek, tel. +420 485 243 499, e-mail: 
blahova.alena@magistrat.liberec.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění pro uchazeče 

V případě, že uchazeč bude požadovat informace týkající se této veřejné zakázky, je povinen 
k získání informací použít jeden ze způsobů uvedených v kapitole XII. Další informace – 
dotazy a konzultace. 

Příloha usnesení č. 716/2016 
 



  
 

Stránka 4 z 17 

 
 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování projektové dokumentace na 
realizaci přestavby hasičské zbrojnice v Krásné Studánce v rámci akce  
„4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava“. Jedná se o projekt financovaný 
z prostředků Evropské unie – Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2014 - 2020.  
 
V rámci přestavby hasičské zbrojnice je plánovaná demolice původní budovy. Novostavba je 
navržena jako jednopodlažní objekt s malou dvoupodlažní vestavbou. V přední části objektu 
bude vytvořena garáž pro tři hasičské automobily. V zadní části objektu dojde k vybudování 
zasedací místnosti včetně zázemí, šatny a sociálního zařízení. V druhém podlaží bude 
umístěna velitelská místnost, technická místnost a otevřená galerie nad společenskou 
místností. Navržený objekt je bezbariérově přístupný v přízemí, kde jsou umístěny hlavní 
části provozu přístupné pro veřejnost. 

 
Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících činností v rozsahu: 
 

• dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle které je součástí DSP rovněž „Průkaz energetické 
náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb. a souvisejících předpisů. Mimo 
zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen 
oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové hladině r. 2016. 
 

• dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č.  169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Mimo zkompletované pare 
projektové dokumentace bude pouze pro potřeby zadavatele doložen oceněný výkaz výměr dle 
metodiky ÚRS v cenové hladině r. 2016 (oceněný výkaz výměr bude předložen i 1x 

elektronicky ve formátu xc4). Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz 
výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, 
specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze 
výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však 
musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

• autorský dozor v průběhu stavby (dále jen AD) bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby (předpoklad 6/2017 – 5/2018). 

• inženýrská činnost (dále jen IČ) v rámci které je zhotovitel povinen zajistit stavební 
povolení a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit 
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případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 
nebo zadavatelem.  

 

Dokumentace DSP a DPS bude každá zpracována v 6-ti tištěných paré + 2 x CD v otevřených 
formátech např. DWG, DGN, DOC, EXCEL, atp., 2 x CD komplet ve formátu *.PDF a 
rozpočet ve formátu xc4. Jako součást projektové dokumentace bude dodán ve dvojím 
vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

K veškeré projektové dokumentaci, jež je předmětem plnění, bude udělena bezúplatná licence 
v rozsahu, jak je upraveno v návrhu smlouvy. 

Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření (zejména geologický průzkum, 
radon, dendrologie).  

Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na 
případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a 
nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 den od 
doručení žádosti o dodatečné informace. 

Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona č. 
309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016.   

Projekt studny včetně stavebního povolení studny není předmětem plnění veřejné 
zakázky. 

 

Před samotným zpracováním projektové dokumentace je nutné důsledně se seznámit s 
Dokumentací pro územní řízení – Přestavba hasičské zbrojnice SDH Krásná Studánka 
vypracovanou Ing. arch. Vojtěchem Šrutem, Albrechtická 69, Liberec 2, ze dne 25. 7. 2015 
(příloha č. 8 ZD), kde je uvažován úplný rozsah stavebních prací (demolice) hasičské 
zbrojnice v Krásné Studánce. Dále je nutné se seznámit s Požárně bezpečnostním řešením - 
Přestavba hasičské zbrojnice SDH Krásná Studánka, arch. č. 332/15 ze září 2015 (příloha č. 9 
ZD) a s Dokumentací pro ohlášení odstranění stavby – Hasičská zbrojnice SDH Krásná 
Studánka, vypracovanou Ing. arch. Vojtěchem Šrutem, Albrechtická 69, Liberec 2, ze 
dne 9. 11. 2015 (příloha č. 10 ZD). 

Řešení stavby z existující dokumentace pro územní rozhodnutí bude do dalšího rozpracování 
DSP a DPS převzato v celé šíři zejména včetně: 

• umístění stavby na pozemku 
• provozního a prostorového uspořádání včetně zachování všech rozměrů stavby a 

vnitřních prostor 
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• materiálového a konstrukčního řešení, zejména typu a tvaru nosné rámové konstrukce, 
povrchových materiálů skladby střechy, vnitřních stěn a podlah, řešení výplní otvorů a 
fasád 

• stavebně technické řešení a řešení všech vnitřních instalací bude v rozpracovanosti 
minimálně dvakrát konzultováno a písemně odsouhlaseno se zadavatelem, se 
zástupcem uživatele, zástupcem uchazeče a architektem dokumentace pro územní 
rozhodnutí 
 

K dopracování interiéru stavby bude zpracovateli DPS poskytnuto zadavatelem upřesněné 
zadání včetně architektonického návrhu interiéru, který zpracuje architekt dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Návrh bude obsahovat specifikaci povrchů podlah a stěn v hygienických 
prostorách, specifikaci vestavěného vybavení včetně řešení šaten, úložných prostor garáže, 
kuchyňky a vestavěné lavice ve společenské místnosti a výběr volného nábytku.     

Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

• Situaci širších vztahů, zakreslení inženýrských sítí; 

• Stavební profese dle požadavků novostavby; 
• Statické výpočty; 

• Zdravotně technické instalace; 
• Silnoproudé elektroinstalace; 

• Slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS, rozhlas, vysílač, sirénu); 
• Vytápění a regulace; 

• Vzduchotechnika – odvětrání garáže 

• Vybavení interiéru, systém generálního klíče; 

• Řešení údržby a očisty vozidel; 

• Řešení skladování požární techniky, výstroje a výzbroje;  
• Průkaz energetické náročnosti budovy; 

• Výkaz výměr; rozpočet; 

• Návrh časového harmonogramu, etapizace, členěný na jednotlivá řemesla, s týdenním 
rozsahem; 

• Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů (mimo těch, které jsou platné z ÚR)  
 

Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 
a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby. 

Veřejná zakázka je uskutečňována v rámci realizace projektu „4 města zachraňují přes 
hranice“ z prostředků Evropské unie - Programu spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Sasko 2014 - 2020 a pro následné vyhlášení veřejné zakázky, jejímž předmětem bude 
realizace díla v souladu s požadavky programu.  
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II. 1. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 450.000,- 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. 

Uchazeč předloží cenovou nabídku, která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro 
zhotovení komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě dle příslušných norem. 

I I. 2. Kvalitativní parametry 

Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami 
(ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 
charakterem a rozsahem zakázky.  

Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla, ručí za bezchybnost, která je nutná pro financování 
následné rekonstrukce z dostupných dotačních titulů.  

Kvalitativní parametry jsou dále uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

 

II. 3. Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

71240000-2 – Architektonické, technické a plánovací služby         
71300000-1 – Technicko – inženýrské služby 
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor 
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 

I II. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místo plnění: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo.  

Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem a shromažďováním podkladů. 

Termíny dokončení a předání jednotlivých dokumentací jsou uvedeny v závazném návrhu 
smlouvy o dílo (viz příloha č. 3): 

• DSP do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 
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(vč. zajištění žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy a jejich promítnutí do 
příslušného stupně projektové dokumentace) 

• DPS do 4 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu  
(vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich 
promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace) 

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou 
uchazeči seznámit s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost 
posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. 

Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola XII. Další informace – dotazy, konzultace 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci této 
zakázky je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci, tím že 
prokáže: 

V. 1. Základní kvalifikač ní předpoklady  

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, analogicky dle 
§ 53 odst. 1 zákona , a to čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD). 

V. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

 Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 

• Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

• Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 
(projektová činnost ve výstavbě).  

• Dodavatel předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost, nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů. V rámci této části kvalifikace požaduje 
zadavatel předložit doklad o autorizaci v oborech souvisejících s předmětem 
zakázky (min. v oboru pozemní stavby) dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném 
znění, a to u osob odpovědných za plnění předmětu zakázky. U odpovědných osob 
zároveň uvede její pracovně právní vztah k dodavateli (uchazeči).  
Osoba disponující osvědčením o autorizaci (zodpovědný projektant), jímž 
prostřednictvím uchazeč zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše uvedeného, bude 
v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení zakázky. Tato 
osoba musí být tedy shodná s osobou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo jako zodpovědný 
projektant. 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení o splnění kvalifikač ních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 
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V. 3. Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v následujícím 
rozsahu:  

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 3 letech. V seznamu  budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• název a předmět obdobné zakázky, 
• objem investičních nákladů stavby, k níž se daný stupeň projektové dokumentace 

vztahuje, 
• doba plnění významné služby (zpracování příslušného stupně projektové 

dokumentace) a  
• název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné 

realizaci zakázky ověřit, 

přičemž přílohou tohoto seznamu musí být 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který výše uvedeným způsobem doloží doklady 
o realizaci následujících obdobných zakázek: 

• alespoň 3 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DSP pro 
výstavbu či rekonstrukci budov občanské vybavenosti s investičním objemem nákladů 
každé z nich min. 7 000.000,- Kč bez DPH a 

• alespoň 2 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DPS pro 
výstavbu rekonstrukci budov občanské vybavenosti s investičním objemem každé 
z nich min. 9 000.000,- Kč bez DPH. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením 
čestného prohlášení o splnění kvalifikač ních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 
Minimálně kopie požadovaných dokladů je povinen předložit až uchazeč, se kterým má 
být uzavřena smlouva. 

V. 4. 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. 
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• Pokud uchazeč již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, 
budou tyto dokumenty zadavatelem uznány. 

• Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Nejsou-li 
doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do 
českého jazyka. 

• Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší než 90 kalendářních dnů.  

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní a technické 
kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v 
takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

a) Čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem 
plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je 
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 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.  

• Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesní 
kvalifikace - výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z 
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

• 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 a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku 
subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady 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. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů 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. 

• Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se 
podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění 
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být 
v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující 
splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách 
nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i 
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se 
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce.  

• Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z 
účasti ve výběrovém řízení vyloučen.   

VI.  POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

1. 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 podle Směrnice Rady města Liberec 
(viz příloha č. 4 ZD). 

2. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel 
zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se 
na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku 
podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení 
ani žádný subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 ZD). 

3. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele (viz příloha č. 6 ZD). 

4. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek (viz příloha č. 6 ZD). 

5. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou (viz příloha č. 6 ZD). 
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VII. 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 zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam VŠECH subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz 
příloha č. 7 ZD) a následně samostatnou přílohu smlouvy. 

Seznam bude obsahovat minimálně:  

• název – obchodní jméno subdodavatele,  
• základní identifikační údaje  
• přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci 

předmětu veřejné zakázky. 

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních 
předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí spolupráci – 
viz článek V. 4. „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. 

U ostatních uvedených subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje žádnou 
část kvalifikace, je uchazeč v nabídce povinen za každého subdodavatele předložit čestné 
prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji připravenost podílet se na plnění 
veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče. 

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 kapacit. 

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 
s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena 
na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) a návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 ZD) 
v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková 
nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude zpracována formou oceněných jednotlivých dokumentací, inženýrské 
činnosti a autorského dozoru dle článku II. Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro 
uvedený rozsah prací a předpokládaný časový harmonogram.  

Nabídková cena musí být stanovena jako maximální přípustná a zahrnovat veškeré náklady 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky, na pojištění 
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předmětu a odpovědnosti za škody, včetně všech rizik a vlivů během provádění inženýrské 
činnosti. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 
nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Zadavatel je 
oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených zadavatelem a v ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je 
zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 
ZD) a který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném 
rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči, ceny díla 
a jím pověřených osob – plnění vymezeného díla.  

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a 
to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního 
rejstříku, plná moc, podpisový vzor).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve 
výběrovém řízení.  

Platební podmínky  
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

Záruky a sankce 
Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  

Ostatní ujednání 

Dodavatel je povinen dokumenty související s realizací zakázky uchovávat do konce roku 2030 a 
zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt financován, a to zejména 
pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze 
Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto 
dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům zadavatele a pověřených orgánů (Saská rozvojová banka – dotační banka; CRR; 
Ministerstva vnitra České republiky, MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších 
oprávněných orgánů státní správy). Dále je dodavatel povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 
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Dodavatel si je vědom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU - Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.  

Dodavatel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001  Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o  finanční kontrole) ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zadavatel (objednatel) má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení  dodavatele se 
sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více než 30 dní. 

Zadavatel (objednatel) má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Zadavatel má právo s 
ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat 
v zúženém rozsahu.   

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 v Kč 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 
výběrového řízení a končí dnem X.X. 2016 v X:00 hodin.  

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat 
osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena 
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek komise neotvírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími 
podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí 
být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 
originál plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat 
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) 
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zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat  

nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být 
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom 
originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS 
EXCEL. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako 
„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení 
nabídky bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou 
nabídku). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na obálce 
bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na 
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Zadavatel preferuje odesílání písemností formou datové zprávy. Z tohoto důvodu 
zadavatel požaduje uvedení ID datové schránky uchazeče v „titulním listu“ nabídky.    

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

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

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a 
celkového počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení 
E. Návrh smlouvy 
F. Čestná prohlášení (viz bod VI. ZD) 
G. Seznam subdodavatelů (viz bod VII. ZD) 
H. Přílohy (nepovinné) 

XI. 1. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se 
prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření 
smlouvy nebo případného zrušení výběrového řízení. 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 
min. do konce této zadávací lhůty. 

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

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne X. X 2016 v X:00 hod. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 3. patro, zasedací místnost č. 317. 
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Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal 
nabídku. 

XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné 
dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 
(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na 
adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 
1, 460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději 4 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy, včetně přesného znění požadavku jednotlivých dodavatelů, budou 
zaslány nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatelům a zároveň budou 
zveřejněny na profilu zadavatele.  

2. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne X. X 2016 od X:00 hod. Místo srazu zájemců je 
před hlavním vstupem do objektu hasičské zbrojnice SDH Krásná Studánka, Dětřichovská 
268, 460 01 Liberec 31. 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky je  Ing. Hana Řepková, tel.: 485 243 189. Za 
každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci. 

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, 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.  
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• 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 a 
případné oznámení o vyřazení nabídky se považuje za doručené okamžikem zveřejnění na 
internetových stránkách zadavatele.  

• Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Metodického pokynu pro 
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 3, červenec 2014. 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z 
hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 
 
 
 

V Liberci dne                                                                            OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 

Za zadavatele:  .......................................... 
Mgr. Jan Korytář 

náměstek primátora  
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Titulní list nabídky 
podané v rámci zakázky malého rozsahu: 

 

„4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava“  

Zadavatel:  STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
DIČ:  CZ00262978 
Zastoupený:  Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 
 

Uchazeč:   

IČ:  

DIČ:  

Sídlo (místo podnikání a 
bydliště) uchazeče:  

 

Adresa pro doručování (liší-li se 
od sídla uchazeče):  

 

Statutární orgán uchazeče:   

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče: 

 

Zápis v obchodním rejstříku (či 
jiné evidenci): 

 

Telefon, fax,(e-mail):  

ID datové schránky:    

Bankovní spojení:   

 
nejvýše přípustná celková nabídková cena v Kč bez DPH ………………………. 
DPH v Kč        ………………………. 
nejvýše přípustná celková nabídková cena v Kč včetně DPH ………………………. 
 
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné zakázky.  
  
V ............................   dne .....................      

 
 

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

jménem či za uchazeče (razítko) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů 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 
 

Název veřejné zakázky: 

 
„ 4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava“  

 

Identifikač ní údaje zadavatele:  

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
IČ: 00262978 
Adresa sídla: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec – Staré Město 

 

Identifikač ní údaje uchazeče: 

 

Obchodní firma/název:       
IČ:       
Adresa sídla:       
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče: 

      

 
 
1. Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní 

kvalifikač ní předpoklady analogicky dle § 53 odst. 1 zákona v platném znění ke dni podání 
nabídek. 

 

2. Dále místopřísežně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 
profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci a před 
podpisem smlouvy předložím minimálně kopie originálů těchto dokladů: 

a) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence;  

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci; 

c) dokladu osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje - tj. doklad o autorizaci v oborech souvisejících s 
předmětem zakázky (min. v oboru pozemní stavby) dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků ve výstavbě, v platném znění, a to u osob odpovědných za plnění předmětu 
zakázky. U odpovědných osob zároveň uvede její pracovně právní vztah k dodavateli 
(uchazeči). 
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3. Dále prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji rovněž 
technické kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a před 
podpisem smlouvy předložím požadované doklady, a to: 

a) seznam významných obdobných zakázek realizovaných v posledních 3 letech 
obsahující: 

i. alespoň 3 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DSP 
pro výstavbu či rekonstrukci budov občanské vybavenosti s investičním 
objemem nákladů každé z nich min. 7 000.000,- Kč bez DPH a 

ii. alespoň 2 zakázky spočívající v realizaci projektové dokumentace ve stupni DPS 
pro výstavbu rekonstrukci budov občanské vybavenosti s investičním 
objemem každé z nich min. 9 000.000,- Kč bez DPH.  

Seznam bude předložen v následujícím členění: 
• název a předmět obdobné služby, 
• objem investičních nákladů stavby, k níž se daný stupeň projektové 

dokumentace vztahuje, 
• doba plnění významné služby (zpracování příslušného stupně projektové 

dokumentace), 
• název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které 

bude možné realizaci zakázky ověřit, 

přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 
- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě 

než veřejnému zadavateli, nebo 
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-

li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících 
na její straně. 

 
  Uchazeč, se kterým má být na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřena 

smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli minimálně kopie originálů 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje 
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy (viz Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, 
čl. 3.14, odst. 2). 

 
 
V        dne        
 

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

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za uchazeče (razítko) 
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SMLOUVA O DÍLO  
na vypracování projektových prací na dílo  

„4 města zachraňují přes hranice - projektová příprava“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 

jen občanský zákoník) 
 
Č. smlouvy objednatele : ……………. 
Č. smlouvy zhotovitele : ……………. 

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech této smlouvy zastoupen: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 
IČO:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  4096142/0800 
 

1.2 Zhotovitel:  

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:   
DIČ:  
Bank. spojení:  
Č. účtu:   

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a 
zhotovitelem při zajištění zpracování projektové přípravy díla v rozsahu specifikovaném v článku 3 
této smlouvy.  

 

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je projektová příprava pro realizaci přestavby hasičské 
zbrojnice v Krásné Studánce v rámci akce „4 města zachraňují přes hranice - projektová 
příprava“. Jedná se o projekt financovaný z prostředků Evropské unie – Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Projektová příprava bude vytvořena na základě 
Dokumentace pro územní řízení – Přestavba hasičské zbrojnice SDH Krásná Studánka, vypracové Ing. 
arch. Vojtěchem Šrutem, Albrechtická 69, Liberec 2, ze dne  25.7.2015, kde je uvažován úplný 
rozsah stavebních prací (demolice) a dle požadavků objednatele. Dále je nutné se seznámit s 
Požárně bezpečnostním řešením - Přestavba hasičské zbrojnice SDH Krásná Studánka, arch. 
č. 332/15 ze září 2015 a s Dokumentací pro ohlášení odstranění stavy – Hasičská zbrojnice 
SDH Krásná Studánka, vypracovanou Ing. arch. Vojtěchem Šrutem, Albrechtická 69, Liberec 
2, ze dne 9. 11. 2015. 
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3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 
pro objednatele provedení následujících činností: 

a. Dokumentace pro stavební povolení  /dále jen DSP/; 
b. Dokumentace pro provádění stavby  /dále jen DPS/; 
c. Inženýrská činnost    /dále jen IČ/; 
d. Autorský dozor v průběhu stavby   /dále jen AD/. 

 
3.3 Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6-ti 
tištěných paré a v elektronické podobě na CD 2x komplet ve formátu *.PDF a 2x komplet v 
otevřených formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xc4.  
 
Předmět díla je na adrese:  
Hasičská zbrojnice SDH Krásná Studánka, Dětřichovská 268, 460 01 Liberec 31. 
 

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení následujících činností pro výše uvedené dílo 
v tomto rozsahu:  

 

DSP - Dokumentace pro stavební povolení  

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
podle které je součástí DSP rovněž „Průkaz energetické náročnosti budovy“ podle zákona  
č. 406/2000 Sb. a souvisejících předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude 
pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové hladině  
r. 2016. 

 
DPS – Dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle novelizované Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude 
pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové hladině r. 
2016 (oceněný výkaz výměr bude předložen ve dvojím vyhotovení a 1x elektronicky ve formátu xc4). 
Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro 
určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, 
v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení. 
 

IČ - Inženýrská činnost 
V rámci inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zajistit stavební povolení a reagovat na 
případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a 
nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo zadavatelem.  
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AD - Autorský dozor v průběhu stavby 
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby (předpoklad 6/2017 – 5/2018). 
 
 

4.2 Řešení stavby z existující dokumentace pro územní rozhodnutí bude do dalšího 
rozpracování DSP a DPS převzato v celé šíři zejména včetně: 

• umístění stavby na pozemku 
• provozního a prostorového uspořádání včetně zachování všech rozměrů stavby a 

vnitřních prostor 
• materiálového a konstrukčního řešení, zejména typu a tvaru nosné rámové konstrukce, 

povrchových materiálů skladby střechy, vnitřních stěn a podlah, řešení výplní otvorů a 
fasád 

• stavebně technické řešení a řešení všech vnitřních instalací bude v rozpracovanosti 
minimálně dvakrát konzultováno a písemně odsouhlaseno se zadavatelem, se 
zástupcem uživatele, zástupcem uchazeče a architektem dokumentace pro územní 
rozhodnutí 

4.3 K dopracování interiéru stavby bude zpracovateli DPS poskytnuto zadavatelem 
upřesněné zadání včetně architektonického návrhu interiéru, který zpracuje architekt 
dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh bude obsahovat specifikaci povrchů 
podlah a stěn v hygienických prostorách, specifikaci vestavěného vybavení včetně 
řešení šaten, úložných prostor garáže, kuchyňky a vestavěné lavice ve společenské 
místnosti a výběr volného nábytku.     

4.4 Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 
• Situaci širších vztahů, zakreslení inženýrských sítí; 

• Stavební profese dle požadavků novostavby; 
• Statické výpočty; 

• Zdravotně technické instalace; 
• Silnoproudé elektroinstalace; 

• Slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS, rozhlas, vysílač, sirénu); 
• Vytápění a regulace; 

• Vzduchotechnika – odvětrání garáže 

• Vybavení interiéru, systém generálního klíče; 

• Řešení údržby a očisty vozidel; 

• Řešení skladování požární techniky, výstroje a výzbroje;  
• Průkaz energetické náročnosti budovy; 

• Výkaz výměr; rozpočet; 

• Návrh časového harmonogramu, etapizace, členěný na jednotlivá řemesla, s týdenním 
rozsahem; 

• Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů (mimo těch, které jsou platné z ÚR)  
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4.5       Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby  
a. Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost.  

b. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření (zejména geologický průzkum, radon, 
dendrologie). Dále také návrh časového harmonogramu a zajištění vyjádření všech 
dotčených orgánů, pokud bude třeba.  

c. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 
zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro 
provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace. 

d. Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, v souladu 
s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou 
od 1. 5. 2016. 

f. Zatřídění prací dle kódu CPV 

� Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
� Technicko - inženýrské služby  71300000-1 
� Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6 
� Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
� Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu  71246000-4 
 

4.6 Licenční ujednání 
 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1. této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace je autorským dílem architektonickým včetně díla 
urbanistického (dále jen „Dílo“).  

 
b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit 
Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

 
c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 

§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  
 
d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 
 
e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 
podlicence). 

 

Čl. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ – SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY 
5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 
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a. DSP     /dokum. pro svatební povolení/    do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 
b. DPS    /dokum. pro provádění stavby/      do 4 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí  

příslušného stavebního úřadu 
c. AD      /autorský dozor/  po dobu výstavby dle HMG stavby 

5.2 Místem plnění je nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1. 

 

Čl. 6 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
6.1 Cena za předmět plnění specifikovaný v Čl. 3. je stanovena na základě podrobného vymezení 
předmětu plnění zakázky a další specifikace plnění a dle rozsahu jednotlivých činností, náročnosti 
projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

 

Činnost  Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 
DSP    
DPS    
IČ    
AD    
CELKEM    
 

 

6.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla. 

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 
DPH účtována ve skutečné výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji 
překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:  

� cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   
� 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. 

� cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
 

 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny 
na základě daňových dokladů vystavené zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích 
činností dle čl. 3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy 
objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „4 města zachraňují přes 
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hranice“ včetně registračního čísla projektu 100253106, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, 
popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k úhradě. 

7.2 V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli 
ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 
bodu 6.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

 

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu č. 5 
smlouvy.  

8.2 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí stavby objednatelem, včetně 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 
stanovených smlouvou.  

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s 
objednatelem.  

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 
min. 5 let od uvedení stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která 
je nutná pro financování následné rekonstrukce z dostupných dotačních titulů.  
9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 
s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy 
a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského 
dozoru projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné 
informace odpovědným zástupcům objednatele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Saská rozvojová banka – dotační banka; CRR, 
MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
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úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.    

9. 10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do 
konce roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

9. 11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a 
finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 
způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 
plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými Programem spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. 
9.13 Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona  
č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016. 
 

Čl. 10. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu.  

10.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

10.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření 
a stanoviska investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

10.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla.  
 

Čl. 11. ZÁRUKY 
11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo 60 měsíců ode dne předání díla. 
Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém 
termínu. 

11.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného uplatnění 
vady.  

 

Čl. 12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu 
smluvní pokuty sjednané takto: 
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a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, bez 
omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1000,- Kč, a to i 
opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě, že chyba v projektové dokumentaci zapříčiní chybu v rozpočtu, která povede ve 
svém důsledku k neuznatelnému výdaji v projektu financovaném z Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, má zadavatel právo na vymáhání vzniklé 
škody způsobené zhotovitelem.  

d) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 0,5% z ceny původně 
(na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na 
náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

e) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového 
porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele, vzniká objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už 
objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli. 

f) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

12.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

 

Čl. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

13.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 
s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. 

13.3 Zodpovědným projektantem pro plnění díla dle této smlouvy je: ……………………………. 

 

Čl. 14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

14.2  Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu. 
14.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.4 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

14.5 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

14.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 
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14.7  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). 

14.8  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. 

 

Čl. 15. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

15.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. 

15.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran.  

15.4 Smlouva byla schválená radou města usnesením č. ……../2016 dne ……... 

15.5 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).  

15.6 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.  

15.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 
2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

15.8 Budou-li pro plnění předmětného díla využiti subdodavatelé, jejich seznam bude tvořit přílohu 
č. 1 této smlouvy. 

 

 
 
 

V Liberci, dne …………………..  V Liberci, dne ………………  
 
 
 
 
 

   
Mgr. Jan Korytář 

náměstek primátora 
 
 

 (zhotovitel) 
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Příloha č. 4  

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČ E 
 
 
 
 
Já (my), níže podepsaný (-í) statutární zástupce (-i) uchazeče (společnosti): 

název společnosti 

sídlo 

IČ 

 
 
čestně prohlašuji (-eme), že: 
 
souhlasím (-e) v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 

Liberec“ se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy 

a všech jejích dodatků a dalších informací, které souvisejí s výběrovým řízením. 

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

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem 
či za uchazeče (razítko) 
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 Příloha č. 5   
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČ E 
 
 
 
 
Já (my), níže podepsaný (-í) statutární zástupce (-i) uchazeče (společnosti): 

název společnosti 

sídlo 

IČ 

 
 
čestně prohlašuji (-eme), že: 
 
na zpracování nabídky dodavatele se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu 

projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako 

subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud 

nabídku podává sdružení dodavatelů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení 

ani žádný subdodavatel dodavatele. 

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

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem 
či za uchazeče (razítko) 
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Příloha č. 6 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že: 
 

a) * 

 nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,  

 (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich 
seznam), 
uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona:* 

 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč) 

 
 

b) * 

 nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, 

 
 uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu:* 

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

 
 

c)  

jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 

 
 
 

V ………………………… dne: …………………….. 
 

 
 

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

jménem či za uchazeče (razítko) 

* uchazeč vyplní body a) a b) tohoto prohlášení dle skutečnosti; uchazeč vybere vždy pouze 
jednu z možných variant. 
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  Příloha č. 7     
 

 

Přehled subdodavatelů 
v rámci zakázky malého rozsahu: 

 

„ 4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava“  
 

Obchodní jméno subdodavatele:  
IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

   

Přehled věcného rozsahu plnění:  
 

Obchodní jméno subdodavatele:  
IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

   

Přehled věcného rozsahu plnění:  
 

Obchodní jméno subdodavatele:  
IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

   

Přehled věcného rozsahu plnění:  
 

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

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za uchazeče (razítko) 
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Informaci o zadání územního plánu sousední obce STRÁŽ NAD NISOU, o podnětech statu-

tárního města Liberec na pořizovanou územně-plánovací dokumentaci této obce, 

 

a  s c h v a l u j e  

 

uplatnění podnětů statutárního města Liberec k zadání územního plánu sousední obce STRÁŽ 

NAD NISOU ve znění závěru důvodové zprávy, 

 

a  u k l á d á 

Ing. Petru Kolomazníkovi - vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit uplatnění podnětů 

statutárního města Liberec k zadání územního plánu obce STRÁŽ NAD NISOU. 

         Termín: do 24. 8. 2016 

 

 

D ů v o d o v á  z p r á v a 

 

Stručný obsah: 

Statutární město Liberec sousední obec může dle §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. po-

dat podnět k zadání územního plánu sousední obce, ve kterém specifikuje své požadavky 

na řešení nového územního plánu, vyplývající z bezprostředních vazeb obou obcí. 

  

 S odvoláním na oznámení o projednávání zadání územního plánu obce STRÁŽ NAD 

NISOU, které jsme obdrželi dne 25. 7. 2016, může statutární město Liberec v souladu s § 47 

odst. 2 stavebního zákona, z pozice sousední obce, uplatnit své podněty k zadání územního 

plánu.  

 STRÁŽ NAD NISOU je poměrně plošně rozsáhlou samostatnou obcí, která je vklíně-

na na severozápadě k území města Liberec, je prakticky stavebně srostlá s městem Liberec a 

je součástí nejužší příměstské zóny města Liberce. Od Liberce je oddělena především údolím 

Černé Nisy, které dále navazuje na tok Lužické Nisy. Navazuje na liberecké části města Staré 

Pavlovice, Radčice, Krásná Studánka a Machnín, které ji obklopují.     

 Obec STRÁŽ NAD NISOU je součástí jádra aglomerace a bezprostředně souvisí 

s vlastním městem. Bezprostřední svázanost s řešením města vliv na výhledové řešení funkční 

i prostorové regulace v této obci, ale také na konkrétní řešení občanské vybavenosti, technické 

a dopravní infrastruktury.  

  

  S odvolání na v zákoně definované úkoly územního plánování je vhodné, aby rozho-

dující koncentrace bydlení i ostatních stavebních aktivit v území byly realizovány v jádrovém 

území aglomerace a tj. ve městě Liberci a jeho bezprostředním okolí. V tomto smyslu je třeba 

obec STRÁŽ NAD NISOU považovat za vhodnou pro rozvoj bydlení i ve výhledu. 

V návaznosti na dnešní charakter zástavby podporovat spíš nízkopodlažní obytnou zástavbu 

rodinných domů. Kapacity bydlení stanovit v souladu s možnostmi území, s přihlédnutím 

k soběstačnosti obce v oblasti základní občanské vybavenosti.  
 Kapacity a lokalizaci základní veřejné občanské vybavenosti obce v návrhu potvrdit a 

doplnit v rozsahu potřeb stávajících obyvatel. Návrh musí umožnit v budoucnu zajistit je-

jich realizaci a to v kapacitách, které umožní uspokojit potřeby jak osob dnes trvale bydlících 

v obci, tak i předpokládaného nárůstu obyvatel ve výhledu.  
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  Za vyšším občanským vybavením budou obyvatelé obce spádovat do centra území, tj. 

do Liberce.  

  

 K vlastnímu zadání územního plánu STRÁŽ NAD NISOU uplatňuje statutární město 

Liberec následující dílčí podněty: 

- Zohlednit připravovanou změnu řešení dopravní obsluhy rozvojových obytných 

ploch v oblasti tzv. Zlatého kopce v souladu se zpracovanou studií, 

- Koordinovat územní řešení rozvoje prostoru BĚLIDLA v obci STRÁŽ NAD NI-

SOU s návrhem UP ve městě Liberci – lokalita Pod Perenou, 

- Respektovat územní souvislosti vč. kapacitních požadavků řešení technické vyba-

venosti v obci , především vodohospodářských sítí – kanalizace, vodovod – s řeše-

ním v oblasti Krásné Studánky, případně Radčic a Machnína.. 

- Návrh lokalizace základní občanské vybavenost musí v budoucnu zajistit jejich re-

alizaci a to v kapacitách, které zohlední potřeby jak osob dnes trvale bydlících v 

obci, tak i předpokládaného nárůstu obyvatel ve výhledu. 

- Posílit a zkvalitnit využití výrobně skladovacích ploch při toku řeky Černá Nisa, 

tím navrátit obci, její průmyslový charakter a posílit koncentraci pracovních příle-

žitostí v území. 

      

 

 

 

 

           

Závěr: s odvoláním na cíle a úkoly územního plánování, opodstatněné zájmy obyvatel 

sousední obce Liberec, uplatňuje obec Liberec k zadání územního plánu obce STRÁŽ 

NAD NISOU tyto podněty: 

- Zohlednit připravovanou změnu řešení dopravní obsluhy rozvojových obytných 

 ploch v oblasti tzv. Zlatého kopce v souladu se zpracovanou studií, 

- Koordinovat územní řešení rozvoje prostoru BĚLIDLA v obci STRÁŽ NAD NI-

 SOU s návrhem UP ve městě Liberci – lokalita Pod Perenou, 

- Návrh územního plánu musí umožnit lokalizaci základní občanské vybavenosti v 

 budoucnu a to v kapacitách, které zohlední potřeby, jak osob dnes trvale bydlí-

cích v obci, tak i předpokládaného nárůstu obyvatel ve výhledu, 

- Respektovat územní souvislosti vč. kapacitních požadavků na řešení technické 

 vybavenosti v obci, především vodohospodářských sítí – kanalizace, vodovod – 

 s řešením v oblasti Krásné Studánky, případně Radčic a Machnína,                                                 

- Posílit a zkvalitnit využití výrobně skladovacích ploch při toku řeky Černá Nisa, 

 tím navrátit obci, její průmyslový charakter a posílit koncentraci v obci pracov

 ních příležitostí v území. 

 

 

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

náním v radě města.“ 
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PR/HA ____ 

 
 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
(dále jen „zákon“) 

v rámci otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby 

 

„Územní studie krajiny  
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
se sídlem: 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 primátora pro 
územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

srpen 2016 

Příloha usnesení č. 718/2016



Zadávací dokumentace – Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Liberec 

Stránka 2 z 19 

 
 

Obsah zadávací dokumentace  
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE ...................................................................... 3 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .................................................................... 4 

2. 1. Forma a rozsah zpracování a odevzdání ÚSK ......................................................... 5 

2. 2. Předpokládané a maximální ceny zakázky .............................................................. 6 

2. 3. Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV ............................................................. 6 

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .......................................................................... 6 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ........................................................................... 6 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ....................................... 7 

5. 1. Základní kvalifikační předpoklady .......................................................................... 7 

5. 2. Profesní kvalifikační předpoklady ........................................................................... 7 

5. 3. Ekonomická a finanční způsobilost ......................................................................... 7 

5. 4. Technické kvalifikační předpoklady ........................................................................ 8 

6. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY ................................................................................. 11 

7. SEZNAM SUBDODAVATELŮ ...................................................................................... 11 

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ............................................................ 12 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY ............................................................................................... 12 

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ............................................................................... 13 

11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ....................................... 17 
XI. 1.     Zadávací lhůta ........................................................................................................ 18 

XI. 2.     Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami .................................................. 18 

12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE ..................................................... 18 

13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ................................ 18 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ........................................................................................ 19 

 

Přílohy 
č. 1 Vzor titulního listu nabídky 
č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
č. 3 Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku  
č. 4 Vzor seznamu významných zakázek a seznamu specialistů 
č. 5 Návrh smlouvy o dílo 
č. 6 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona 
č. 7 Seznam subdodavatelů 
č. 8 Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec 
 
 
 
 
Preambule 
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek 
uchazečů v rámci otevřeného zadávacího řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací 
dokumentaci se řídí zákonem. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a 
zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona. 
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1. 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:    https://zakazky.liberec.cz/ 

 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je: 
Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora  

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky je: 
Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta,  
tel: +420 485 343 313, e-mail: kolomaznik.petr@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je: 
Ing. Pavel Přenosil, vedoucí oddělení ÚAP a GIS,  
tel. +420 485 243 525, e-mail: prenosil.pavel@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech pořizovatelských je: 
Ing. Zuzana Kučerová, vedoucí oddělení územního plánování,  
tel. +420 485 243 578, e-mail: kucerova.zuzana@magistrat.liberec.cz 

Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky je: 
Ing. Alena Bláhová, vedoucí oddělení veřejných zakázek,  
tel. +420 485 243 499, e-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění pro uchazeče 

V případě, že uchazeč bude požadovat informace týkající se této veřejné zakázky, je povinen 
k získání informací použít jeden ze způsobů uvedených v kapitole 12. Další informace –
dotazy a konzultace.  
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (celkem 28 obcí o celkové rozloze 
57 828 ha) dle zadání, které je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.  

Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou 
infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o 
krajině. 

Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní 
obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a 
§ 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(„stavební zákon). 

Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční 
víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační 
úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací 
činnost v krajině. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro 
stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení 
regulačních plánů. ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických 
podkladů ORP. Územní studie krajiny bude sloužit jako územně plánovacího podklad, který 
stanoví (vymezí) koncepci využívání a uspořádání krajiny v měřítku a podrobnosti 
odpovídající rozsahu území obce s rozšířenou působností.  

ÚSK bude podrobně na základě provedených průzkumů a rozborů v souladu s předloženým 
zadáním řešit následující okruhy problémů: 

1) zadržení vody v krajině;  
2) snížení vodní a větrné eroze zemědělské půdy a jiných příčin její degradace;  
3) obnovení prostupnosti zemědělské krajiny v souvislosti s problematikou biodiverzity, 

ekologické stability a rekreačního využití krajiny;  
4) zachování a posílení biodiverizity krajiny a rozšíření či upřesnění podmínek ochrany 

přírody;  
5) ekologická stabilita, funkčnost územního systému ekologické stability (ÚSES) a jeho 

návazností vně správního území;  
6) tendence a záměry rozvoje sídel a ekonomické funkce krajiny;  
7) charakter krajiny - krajinný rámec, charakter osídlení a charakter jednotlivých sídel. 
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2. 1. Forma a rozsah zpracování a odevzdání ÚSK 

Územní studie bude zpracována v níže uvedených etapách: 

Etapa č. 1 – zpracování průzkumů a rozborů 
V etapě č. 1 budou zhotovitelem zhodnoceny dostupné podklady, které si zhotovitel zajistí 
v odpovídajícím množství a potřebné kvalitě a dále budou v rámci této etapy zhotovitelem 
provedeny průzkumy a rozbory dle zadání. 
Výstupem etapy č. 1 bude koncept průzkumů a rozborů v textové a grafické podobě pro 
projednání s cílovými skupinami a veřejností.  
Výstupy etapy č. 1 budou odevzdány 2x v tištěné podobě + 1x na samostatném digitálním 
záznamovém médiu. 
Zhotovitel si podklady pro zpracování díla poptá a zajistí samostatně v rámci plnění zakázky 
a to včetně podkladů, kterými disponuje objednatel. 

Etapa č. 2 – součinnost na projednání průzkumů a rozborů 
Koncept průzkumů a rozborů bude objednatelem projednán s cílovými skupinami a veřejností 
za účasti zhotovitele ÚSK. Zhotovitel poskytuje objednateli součinnost. Etapa č. 2 bude 
ukončena předáním pokynů ke zpracování další etapy ÚSK zhotoviteli. 
Objednatel si vyhrazuje právo na základě průzkumů provedených v rámci etapy č. 1 a na 
základě projednání s cílovými skupinami a veřejností v etapě č. 2, upřesnit zadání a 
specifikovat požadavky na dopracování průzkumové části a na návrhovou část. Toto 
upřesnění zadání bude zhotoviteli předáno formou pokynů do 30 dnů ode dne konání 
posledního projednání. 

Etapa č. 3 – dopracování průzkumů a rozborů, zpracování konceptu návrhu 
V etapě č. 3 proběhne finalizace průzkumů, zapracování informací a dat z projednávání 
s cílovými skupinami a veřejností a rozpracování návrhu řešení do konceptu, který bude 
možné prezentovat a projednat.  
Výstupem etapy č. 3 bude čistopis průzkumů a rozborů v textové a grafické podobě a koncept 
návrhové části pro projednání s cílovými skupinami a veřejností.  
Výstupy etapy č. 3 budou odevzdány 2x v tištěné podobě + 1x na samostatném digitálním 
záznamovém médiu. 

Etapa č. 4 – součinnost na projednání návrhu 
Koncept návrhové části bude objednatelem projednán s cílovými skupinami a veřejností za 
účasti zpracovatele ÚSK. Zhotovitel poskytuje objednateli součinnost. Etapa č. 4 bude 
ukončena předáním pokynů ke zpracování další etapy ÚSK zhotoviteli 
Objednatel si vyhrazuje právo na základě projednání s cílovými skupinami a veřejností 
v etapě č. 4 specifikovat požadavky na dopracování návrhové části. Požadavky budou 
zhotoviteli předány formou pokynů do 30 dnů ode dne konání posledního projednání 
návrhové části ÚSK. 

Etapa č. 5 – čistopis návrhu 

V etapě č. 5 proběhne finalizace ÚSK: zapracování pokynů předaných objednatelem 
zhotoviteli v předchozí etapě a úprava dokumentace k odevzdání. 
Výstupy etapy č. 5 – čistopis dokumentace ÚSK bude odevzdán v 12 tištěných paré + 12x na 
samostatném digitálním záznamovém médiu. 
 
V rámci plnění veřejné zakázky budou v sídle zadavatele uskutečněny pracovní schůzky, na 
kterých zhotovitel bude informovat zadavatele o průběhu prací včetně prezentace průběžných 
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výsledků. Tyto pracovní schůzky budou uskutečňovány dle potřeby na základě vzájemné 
dohody, nejméně 1x za dva měsíce po dobu plnění veřejné zakázky. Dále se zhotovitel bude 
účastnit veřejné prezentace rozpracované studie a konzultace s cílovými skupinami. 
Je předpoklad konání celkem osmi schůzek. 

2. 2. Předpokládané a maximální ceny zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 5 500 000,- Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovuje celkovou maximální nabídkovou cenu 5 700 000,- Kč bez DPH. 

Překročení této celkové maximální nabídkové ceny znamená nesplnění zadávacích podmínek 
a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

Uchazeč předloží cenovou nabídku, která musí zahrnovat veškeré položky, nutné pro 
zhotovení komplexního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. 

Detailně je způsob zpracování nabídkové ceny popsán v článku VIII. Zp ůsob zpracování 
nabídkové ceny. 

2. 3. Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 

71400000-2 - Územní plánování a architektura krajiny 
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby 

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místem pro plnění veřejné zakázky je správní území obce s rozšířenou působností Liberec, 
místem předání předmětu zakázky je magistrát města Liberec. 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je vázáno na písemné prohlášení objednatele, že 
má k dispozici finanční prostředky na úhradu veřejné zakázky.  

Pokud objednatel takové písemné prohlášení nevydá ani do 30. 9. 2017 nenabude smlouva 
účinnosti a pozbude platnosti. Objednatel o této skutečnosti písemně vyrozumí zpracovatele 
zakázky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a 
s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.  

Zahájení plnění veřejné zakázky bude na základě výzvy zadavatele, nejpozději do 30. 9. 2017. 
Zhotovitel je povinen od tohoto termínu aktivně zahájit zpracování ÚSK dle zadání, které je 
přílohou této zadávací dokumentace. 

ÚSK bude zpracována v etapách. Jednotlivé etapy se mohou částečně prolínat. Níže 
stanovené termíny jsou závazné pro odevzdání jednotlivých částí ÚSK. Termíny jsou zároveň 
uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 5). 

Jednotlivé části veřejné zakázky budou odevzdány nejpozději v níže uvedených termínech a 
v rozsahu dle bodu 2.1 

Etapa č. 1 do 31. 5. 2018 
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Etapa č. 3 do 28. 2. 2019 

Etapa č. 5 do 30. 6. 2019 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci této 
zakázky je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu 
s § 50 a následných zákona, tím že prokáže: 

5. 1. Základní kvalifikač ní předpoklady  

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona 
dle § 62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této ZD), z jehož 
obsahu musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje. 

5. 2. Profesní kvalifikační předpoklady  

V souladu s § 54  zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím 
rozsahu: 

A. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

B. Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

C. Uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Pro tuto veřejnou zakázku dodavatel, jako 
doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží: 

• Osvědčení o autorizaci v oboru územní plánování a v oboru krajinář ská 
architektura, nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.); 

• Osvědčení o autorizaci k projektování územních systémů ekologické stability dle 
zák. č. 360/1992 Sb.;   

• Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb. 

• Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (úředně 
oprávněný zeměměřický inženýr) dle zákona č. 200/1994 Sb. 

5. 3. Ekonomická a finanční způsobilost 

Uchazeč v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své 
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz příloha č. 3 ZD). 
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5. 4. Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 
2 zákona v následujícím rozsahu: 

5. 4. 1. Seznam významných služeb vč. příloh 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 
v posledních 3 letech (viz příloha č. 4 ZD), v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• název objednatele, 
• předmět obdobné služby, 
• doba plnění významné služby, 
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit, 

přičemž přílohou tohoto seznamu musí být 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který výše uvedeným způsobem doloží doklady 
o realizaci územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, nebo 
odborné studie a posouzení ve vazbě na odbornost nutnou pro splnění zadání ÚSK: 

• minimálně 2 zakázek v oboru územního plánování pro území nad 100 ha nebo obec 
nad 2 000 obyvatel 

• minimálně 1 zakázky v oboru ochrany přírody nebo hodnocení krajiny pro území nad 
50 ha,  

• minimálně 1 zakázky v oboru vodního hospodářství nebo ochrany a hodnocení 
půdního fondu, 

• minimálně 1 zakázky v oboru geografie nebo dálkového průzkumu země nebo 
mapování. 

 

5. 4. 2. Seznam specialistů 

Uchazeč předloží seznam specialistů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 
(viz příloha č. 4 ZD), v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• jméno a příjmení, 
• odbornost, 
• vzdělání, autorizace či oprávnění, 
• délka odborné praxe. 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, pokud se na realizaci veřejné zakázky bude 
podílet tým složený z vedoucího týmu, zástupce vedoucího týmu a dalších členů týmu a tým 
bude v souhrnu splňovat tyto požadavky: 
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• minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru územní plánování 
nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 
Sb., 

• minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru krajinářská 
architektura nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona 
č. 360/1992 Sb., 

• minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci k projektování územních 
systémů ekologické stability dle zák. č. 360/1992 Sb.   

• minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství se všeobecnou působností (bez specializace) dle 
zákona č. 360/1992 Sb. 

• minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky v oboru 
mapování, fotogrammetrie případně dálkového průzkumu země, ukončeným 
vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let, 

• minimálně jeden z členů týmu doloží úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle ustanovení § 12 
a 13 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

• minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky v oboru 
hodnocení krajiny a krajinného rázu, ukončeným vysokoškolským vzděláním, 
minimální praxe v oboru je 5 let, 

• minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky řešení 
protipovodňové a protierozní ochrany, ukončeným vysokoškolským vzděláním, 
minimální praxe v oboru je 5 let. 

Uvedené požadavky mohou být u jednotlivých členů týmu kumulovány. 

Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné 
zakázky. V případě, že člen týmu není zaměstnancem uchazeče, musí doložit rovněž doklady 
v souladu §51 odst. 4 ZVZ. 

 

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

• Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy 
v prosté kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně 
ověřený překlad do českého jazyka. 

• Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší než 90 kalendářních dnů.  

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
veřejným zadavatelem 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: 

Příloha usnesení č. 718/2016



Zadávací dokumentace – Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Liberec 

Stránka 10 z 19 

 
 

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. 

• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních 
předpokladů podle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace. 

• Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento 
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. 

• 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 
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sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce.  

• Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce dle § 148 odst. 6 zákona. 

• Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.   

6. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být dle § 68 odst. 3 zákona rovněž: 
1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele (viz příloha č. 6 ZD). 

2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek (viz příloha č. 6 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). 

7. SEZNAM SUBDODAVATEL Ů 

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 zákona nevylučuje možnost plnit veřejnou zakázku 
prostřednictvím subdodavatele. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů 
uvedených v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této veřejné zakázky v hodnotě min. 10 % z celkové ceny díla a subdodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam těchto 
subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

Seznam subdodavatelů bude obsahovat následující údaje: 

• název – obchodní jméno subdodavatele,  
• základní identifikační údaje,  
• přehled věcného plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu 

veřejné zakázky. 

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikač ních 
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.  

V případě, že uchazeč ve své nabídce nepředloží seznam subdodavatelů, má zadavatel zato, že 
uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli a bude 
realizovat celé dílo prostřednictvím vlastních kapacit. 
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8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 
s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. 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. 

Nabídková cena bude zpracována formou ocenění jednotlivých částí v členění na 
jednotlivé etapy (etapa č. 1 – etapa č. 5). V tomto členění bude uvedena na titulním listu 
a v návrhu smlouvy. 

 Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč s DPH 

Etapa č. 1    

Etapa č. 2    

Etapa č. 3    

Etapa č. 4    

Etapa č. 5    

Celkem    

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je 
zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5 
ZD) a který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném 
rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči, ceny díla 
a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc, podpisový vzor).  

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení.  

Platební podmínky  
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

Záruky a sankce 
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Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  

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.  
 
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) zákona, 
ekonomická výhodnost nabídky. 

Odůvodnění: Předložené nabídky se budou z hlediska poskytované kvality služeb odlišovat, 
pro zadavatele je ekonomicky racionální za vyšší kvalitu zaplatit více. Proto zadavatel vedle 
ceny hodnotí kvalitu navrhovaného řešení ze strany dodavatele. ÚSK je komplexní více 
oborový dokument, který bude následně využíván pro plánovací a rozhodovací činnost. 
Z tohoto důvodu musí být ÚSK zpracována s důrazem na kvalitu. Studie zpracovaná 
nedostatečně odborným týmem nemůže splnit požadavky na další využití. Závěry územní 
studie vzniklé na základě kvalitně provedených průzkumů a rozborů musí být zpracovány 
odborníky s odpovídajícím vzděláním a praxí v oboru. Vzhledem k tomu, že plánování 
krajiny bylo částí územního plánování dlouhodobě nerozvíjenou, neexistují v tuto chvíli 
žádné územní studie krajiny pro celá správní území obcí s rozšířenou působností vzniklá na 
základě metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj. S ohledem na to, že nelze 
požadovat v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložení zpracované územní 
studie krajiny, přistoupil zadavatel k hodnocení nabídek formou ekonomické výhodnosti 
nabídky, protože kvalita díla je pro další využití ÚSK zcela zásadní. 

Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na ekonomickou 
výhodnost dle stanovených kritérií. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která získá 
nejvíce bodů. 

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou 
hodnotu nabídky.  

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí 
nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. 

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti 
nabídky tato dílčí kritéria: 

1) Celková nabídková cena   (váha 60 %) 
2) Návrh metody řešení   (váha 30 %) 
3) Kvalita ukázek výstupů   (váha 10 %) 

10. 1. Údaje k dílčím hodnotícím kritériím 

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím 
následující údaje a dokumenty, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek 
podle hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky: 

K díl čímu kritériu č . 1 – Celková nabídková cena 
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Hodnotící komise bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH uvedenou uchazečem 
v návrhu smlouvy o dílo a titulním listu.  

Při použití tohoto kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru nejnižší nabídnuté ceny, tj. cenově nejvhodnější nabídky a ceny 
hodnocené nabídky podle vzorce: 

     hodnota nejvhodnější nabídky  
Počet bodů kritéria =   100 x   ________________________ 

hodnota hodnocené nabídky 

Získaný počet bodů bude započten do celkového hodnocení s vahou 60%. 

K dílčímu kritériu č . 2 – Návrh metody řešení 

Hodnotící komise bude hodnotit návrh metody řešení plnění veřejné zakázky v části 
průzkumové, rozborové i návrhové.  
V návrhu metody řešení bude popsáno zhodnocení využitelnosti dostupných podkladů a návrh 
na doplnění nebo pořízení nových podkladů v oblastech, kde stávající dostupné podklady 
nesplňují požadavky na aktuálnost a podrobnost dle zadání ÚSK. 
Musí být popsána metoda řešení jednotlivých okruhů problémů stanovených v předmětu 
plnění veřejné zakázky. Bude hodnocena komplexnost předloženého řešení zakázky, logická 
provázanost jednotlivých částí řešení a exaktnost celkového zpracování, stejně tak jako míra 
součinnosti se zadavatelem a technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentující 
schopnost uchazeče řešit jednotlivé odborné oblasti. Z popisu zakázky musí vyplynout, že 
uchazeč má jasnou představu o řešení jednotlivých aktivit a úkolů i dostatečné zkušenosti pro 
řešení zakázky. 
Zpracování návrhu metody řešení bude maximálně v rozsahu dvaceti stran dokumentu 
formátu A4. 
Více bodů získají navržené metody, které budou dostatečně konkrétní, srozumitelné, 
proveditelné v reálné praxi, schopné generovat odůvodněné a transparentní řešení. Kladně 
bude hodnoceno, pokud bude řešení opřeno o teorii či příklady dobré praxe. Z navržené 
metody řešení plnění veřejné zakázky musí vyplynout prokazatelná znalost tématu 
a schopnosti řešitelského týmu uchazeče řešit veřejnou zakázku. 
 
Udělený počet bodů bude započten do celkového hodnocení s vahou 30%. 
 
Obecně bude navržená metoda řešení hodnocena takto: 

(a) Shoda se zadáním (více bodů obdrží návrh pokrývající všechny požadavky zadavatele)  
(b)  Logická provázanost jednotlivých částí řešení (více bodů obdrží návrh, jehož 

jednotlivé části budou navzájem logicky provázány a tato vazba zdůvodněna) 
(c) Návrh součinnosti se zadavatelem 
(d)  Konkrétnost návrhu (více bodů obdrží návrh odkazující se na konkrétní a ustálené 

metodiky řešení, vlastní referenční zakázky či dobrou praxi) 
(e) Formální úroveň nabídky (více bodů obdrží dobře strukturovaný a přehledně 

zpracovaný návrh bez zjevných nedostatků dokumentující schopnost uchazeče 
předložit kvalitní výstupy). 
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Bodovací stupnice k dílčímu kritériu č . 2 – Návrh metody řešení  

100 bodů: 

Z navrženého pracovního postupu vyplývá velmi zřetelně vysoká odborná znalost uchazeče 
řešit dané odborné téma. Navržený postup dokládá vynikající schopnosti řešitelského týmu 
uchazeče vyřešit veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Lze konstatovat, že 
pracovní postupy navrhnul uchazeč velmi dobře a s cílem dosáhnout optimálního výsledku 
řešení. Technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentuje vynikající schopnosti 
uchazeče řešit jednotlivé odborné oblasti. Úroveň shody předloženého řešení zakázky 
s požadovanými okruhy problémů je zcela a v plném rozsahu stanoveném v zadání. 

75 bodů: 

Z navrženého pracovního postupu lze předpokládat odborné znalosti uchazeče řešit dané 
odborné téma. Navržený postup nedokládá ve všech ohledech schopnosti řešitelského týmu 
uchazeče vyřešit veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Lze konstatovat, že 
pracovní postupy navrhnul uchazeč dobře a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku řešení. 
Technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentuje velmi dobře schopnosti 
uchazeče řešit jednotlivé odborné oblasti. Úroveň shody předloženého řešení zakázky 
s požadovanými okruhy problémů se mírně odchyluje od rozsahu stanoveného v zadání. 

50 bodů: 

Z navrženého pracovního postupu nelze předpokládat odborné znalosti uchazeče řešit všechna 
odborná témata. Navržený postup nedokládá ve všech ohledech schopnost řešitelského týmu 
uchazeče vypracovat veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Celkově lze 
konstatovat, že pracovní postupy nenavrhnul uchazeč zcela správně a díky tomu nebude 
dosaženo optimálního výsledku řešení. Technicko-odborná úroveň navrhované metody 
dokumentuje schopnosti uchazeče řešit převážnou většinu odborných oblastí. Úroveň shody 
předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů není v rozsahu stanoveném 
v zadání, vykazuje zjevné odchylky a drobné chyby. 

25 bodů: 

Z navrženého pracovního postupu nelze odvodit odborné znalosti a schopnosti uchazeče řešit 
všechna odborná témata. Navržený postup nedokládá ve všech ohledech schopnost 
řešitelského týmu uchazeče vypracovat veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. 
Celkově lze konstatovat, že pracovní postupy navrhnul uchazeč větší měrou nesprávně a díky 
tomu bude dosaženo jen částečných výsledků řešení. Technicko-odborná úroveň navrhované 
metody dokumentuje schopnosti uchazeče řešit pouze některé odborné oblasti typologie. 
Úroveň shody předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů zejména pak 
splnění požadavku komplexnosti je nízká a vykazuje u převážné většiny navrhovaných 
odborných oblasti zjevné odchylky od stanoveného zadání. 

0 bodů: 

Z navrženého pracovního postupu lze odvodit, že uchazeč nemá požadované odborné znalosti 
a schopnosti řešit všechna odborná témata i jednotlivé oblasti typologie. Navrženy postup 
tedy nedokládá schopnost řešitelského týmu uchazeče vypracovat veřejnou zakázku 
komplexně a ve všech parametrech. Celkově lze konstatovat, že pracovní postupy navrhnul 
uchazeč nesprávně a díky tomu bude dosaženo nekvalitních výsledků řešení. Technicko-
odborná úroveň navrhovaného řešení nedokumentuje schopnosti uchazeče řešit zakázku. 
Úroveň shody předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů je nízká, u 
některých odborných oblasti neplní zcela jednoznačně zadání stanovené zadavatelem. 
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K díl čímu kritériu č . 3 - Technická a formální kvalita realizačních výstupů 

V rámci tohoto subkritéria bude vyhodnocena technicko-odborná, formální a obsahová  
úroveň   realizačních výstupů u jednotlivých částí zakázky doložená v nabídce konkrétními 
ukázkami ze strany uchazeče. Posouzení zahrne kontrolu ukázek vybraných realizačních 
výstupů včetně mapových tisků. Hodnocena bude technická kvalita, obsahová i formální 
stránka zpracování všech výstupů. Uchazeč doloží tyto vzorové výstupy (nemusí být řešeno 
na území ORP Liberec, měřítko 1 : 10 000, formát listu A3) pro tyto následně jmenované 
části plnění zakázky:  
a) ukázka výřezu výkresu současného (aktuálního) stavu území 
b) ukázka výřezu hlavního výkresu 
c) vzorovou dokumentaci z terénního šetření  

 
Udělený počet bodů bude započten do celkového hodnocení s vahou 10%. 
 

Obecně bude technická a formální kvalita realizačních výstupů hodnocena takto: 

(a) Shoda se zadáním (více bodů obdrží výstup pokrývající všechny požadavky 
zadavatele)  

(b)  Logická provázanost jednotlivých částí výstupů (více bodů obdrží výstup, jehož 
jednotlivé části budou navzájem logicky provázány a tato vazba zdůvodněna) 

(c) Kartografická úroveň výstupů (více bodů obdrží výstup splňující kartografické zásady 
zpracování) 

(d) Formální úroveň výstupů (více bodů obdrží dobře strukturovaný a přehledně 
zpracovaný výstup bez zjevných nedostatků dokumentující schopnost uchazeče 
předložit kvalitní výstupy). 

 

Bodovací stupnice k dílčímu kritériu č . 3 – Kvalita ukázek výstupů 

100 bodů: 

Celková formální i technická úroveň hodnocených výstupů je prezentována a doložena 
v nabídce ve vynikající kvalitě. 

75 bodů: 

Celková formální i technická úroveň většiny hodnocených výstupů je prezentována a 
doložena v nabídce ve velmi dobré kvalitě. 

50 bodu: 

Celková formální i technická úroveň většiny hodnocených výstupů je sice prezentována 
v nabídce v dobré kvalitě, posuzované výstupy mají po stránce odborné jen standardní kvalitu, 
popř. vykazují drobné chyby. 

25 bodů: 

Hodnocené výstupy mají po stránce odborné i formální pouze průměrnou kvalitu, u některých 
výstupů lze najít chyby 

0 bodů: 

Úroveň hodnocených výstupů je doložena všeobecně v průměrné nebo podprůměrné kvalitě, 
u převážné většiny výstupů jsou zcela zjevné chyby. 
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11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 
zadávacího řízení a končí dnem xx. 2016 v xx hodin.  

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat 
osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena 
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek komise neotevírá. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími 
podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí 
být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

Nabídka musí být datována a na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 
originál plné moci.  

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat 
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) 
zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat 
nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být 
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom 
originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS 
EXCEL. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako 
„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení 
nabídky bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou 
nabídku). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky ve zkratce „ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY“ a heslem „ZADÁVACÍ  
ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat 
oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na 
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Zadavatel preferuje odesílání písemností formou datové zprávy. Z tohoto důvodu zadavatel 
požaduje uvedení ID datové schránky uchazeče na titulním listu nabídky. 

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. 
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C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče 
D. Doklady k prokázání kvalifikace  
E. Zpracované podklady pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií dle bodu 10 
F. Čestná prohlášení 
G. Přehled subdodavatelů 
H. Přílohy (nepovinné) 

XI. 1.     Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se 
prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření 
smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 
min. do konce této zadávací lhůty. 

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

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne xx. 2016 v xx hod. na adrese zadavatele 
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, xx.  Otevírání obálek se může zúčastnit 
max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. 

12. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné 
dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK 
(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na 
adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 
1, 460 59 Liberec.  

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu s § 49 zákona 
doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem dodavatelům a 
zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele. 

13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v 
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zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně 
oznámí uchazeči. 

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

• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

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

• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo 
vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení.  

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. 

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto zadávacím řízení. 

• Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má 
nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení 
zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí 
stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
se o domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření 
smlouvy.  

• Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 
dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 

 
 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

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

Ing. Karolína Hrbková, v. r.   
náměstek primátora  
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TITULNÍ LIST NABÍDKY 
podané v rámci otevřeného zadávacího řízení na služby 

 

„Územní studie krajiny  
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec“ 

 
Zadavatel: STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
Zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 

Uchazeč:  

IČ:  

DIČ:  

Sídlo (místo podnikání/bydliště) 
uchazeče: 

 

Adresa pro doručování  
(liší-li se od sídla uchazeče): 

 

Statutární orgán uchazeče:  

Osoba zmocněná k jednání:  

Zápis v obchodním rejstříku  
(či jiné evidenci): 

 

Telefon, fax, e-mail:  

Bankovní spojení:  

 
 

 Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč s DPH 

Etapa č. 1    

Etapa č. 2    

Etapa č. 3    

Etapa č. 4    

Etapa č. 5    

Celkem    
 
 
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a 
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případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné zakázky. 
 
V …………………… dne ……….…  

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

jménem či za uchazeče (razítko) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,    

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji níže uvedené 
základní kvalifikač ní předpoklady, neboť jsem dodavatelem: 

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona 
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona 
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů; 

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona 
který není v likvidaci; 

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona 
který nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona 
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. 
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osob; 

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona 
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona 
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; 

dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona 
vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech 
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 
na finančním trhu. 
 
V .................... dne ...................... 
 
 
 

………..………...................................................... 
jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem či za uchazeče (razítko) 
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Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

 

Název:     

Sídlo:     

IČ:     

 

Já, výše uvedený uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že jsem ekonomicky a finančně způsobilý 
splnit veřejnou zakázku „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Liberec“ .  

 

V …………………… dne  ……….…  

 

 

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

jménem či za uchazeče (razítko) 
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 

Seznam významných obdobných zakázek 

poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech předkládaný v rámci otevřeného zadávacího 
řízení 

 
1) zakázky v oboru územního plánování pro území nad 100 ha nebo obec nad 2 000 obyvatel 

 

Referenční zakázka č. 1 
Název objednatele  
Předmět obdobné služby  
Finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH  
Doba plnění zakázky  
Kontakt na objednavatele  
 

Referenční zakázka č. 2 
Název objednatele  
Předmět obdobné služby  
Finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH  
Doba plnění zakázky  
Kontakt na objednavatele  
 
*Pozn.: zde může uchazeč vložit další odpovídající referenční zakázky 
 
2) zakázka v oboru ochrany přírody nebo hodnocení krajiny pro území nad 50 ha 

Referenční zakázka č. 1 
Název objednatele  
Předmět obdobné služby  
Finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH  
Doba plnění zakázky  
Kontakt na objednavatele  

*Pozn.: zde může uchazeč vložit další odpovídající referenční zakázky 

3) zakázka v oboru vodního hospodářství nebo ochrany a hodnocení půdního fondu 

Referenční zakázka č. 1 
Název objednatele  
Předmět obdobné služby  
Finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH  
Doba plnění zakázky  
Kontakt na objednavatele  
*Pozn.: zde může uchazeč vložit další odpovídající referenční zakázky  
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4) zakázka v oboru geografie nebo dálkového průzkumu země nebo mapování 

Referenční zakázka č. 1 
Název objednatele  
Předmět obdobné služby  
Finanční objem poskytnuté služby v Kč bez DPH  
Doba plnění zakázky  
Kontakt na objednavatele  

*Pozn.: zde může uchazeč vložit další odpovídající referenční zakázky  

 

Upozornění pro uchazeče: přílohou tohoto seznamu musí být  

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 
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Seznam specialistů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 

 

Titul, jméno, příjmení Odbornost Vzdělaní, autorizace a oprávnění Délka praxe 
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

V … dne … 

………..………........................................................ 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem 

či za uchazeče (razítko) 
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SMLOUVA O DÍLO 
č.  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    
v platném znění 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních:  paní Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora 
ve věcech technických: panem Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního 

architekta  
IČ:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
bankovní spojení:  43-4496720287/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:                  
se sídlem :           
zastoupené:                                
ve věcech technických:  
IČ:     
DIČ:      
bankovní spojení:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě 
výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "smlouva"): 
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I. 
Prohlášení účastníků 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

 

I I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Územní studii krajiny pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností Liberec (dále také „Dílo“). Podrobná specifikace předmětu 
plnění Díla je uvedena v příloze č. 1 a příloze číslo č. 2, které jsou nedílnou součástí  této 
smlouvy. 

2. Předmět smlouvy dle předchozího odstavce, musí být zpracován v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

3. Předmět smlouvy je rozdělen do následujících etap: 

etapa č. 1 – zpracování průzkumů a rozborů dle zadání veřejné zakázky 
etapa č. 2 – součinnost na projednání průzkumů a rozborů 
etapa č. 3 – dopracování průzkumů a rozborů, zpracování konceptu návrhu územní 

studie krajiny 
etapa č. 4 – součinnost na projednání návrhu 
etapa č. 5 – čistopis návrhu 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na základě průzkumů provedených v rámci etapy č. 1 a na 
základě projednání s cílovými skupinami a veřejností v etapě č. 2, upřesnit zadání a 
specifikovat požadavky na dopracování průzkumové části. Případné využití tohoto práva 
objednatelem a jeho důsledky nebudou v žádném případě důvodem k navýšení ceny 
zakázky.  

 

III. 
Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené Dílo specifikované v čl. II. této 
smlouvy, a to následovně: 

 

      Celková cena za všechny etapy Díla: 
 

Cena bez DPH:                     ,-  Kč        
DPH %:                                 ,-  Kč         
Cena včetně DPH:             ,-  Kč          
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   Cena za jednotlivé etapy Díla: 
 

Etapy 
Cena bez DPH 

v Kč 
DPH v % DPH v Kč 

Cena vč. DPH 
v Kč 

etapa č. 1     
etapa č. 2     
etapa č. 3     
etapa č. 4     
etapa č. 5     

 

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním 
celého předmětu smlouvy. Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přístupná a není ji 
možno překročit. 

3. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné 
sazby DPH, je zhotovitel k ceně Díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či 
výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

IV. 
Místo předání a doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen předat objednavateli Dílo a jeho dílčí etapy číslo 1, číslo 3 a číslo 5 
v místě předání, kterým je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části (etapy) Díla 
nejpozději v následujících lhůtách: 

etapa č. 1 do 31. 5. 2018 

etapa č. 3 do 28. 2. 2019 

etapa č. 5 do 30. 6. 2019 

3. Dílo i jeho etapy je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednavateli. Smluvní strany 
se dohodly, že objednavatel není povinen Dílo nebo jeho část (etapu) převzít, pokud toto 
vykazuje vady či nedodělky. 

4.  Zároveň při předání etapy č. 5 proběhne předání celého díla na základě podpisu 
závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Zajistit zpracování Díla osobou oprávněnou ke zpracování územní studie ve smyslu 
§158 odst. 1 stavebního zákona. 

b) Přizvat ke zpracování dílčích částí Díla další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. 
Zhotovitelem územní studie krajiny může být pouze osoba, jejíž autorizace opravňuje 
zpracovávat zakázky v oboru územního plánování a krajinářská architektura. 

c) Provést Dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním 
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, 
metodickému pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního 
prostředí ke zpracování územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností, „Zadání Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Liberec“, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a musí 
umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

d) Metody zpracování díla navržené a popsané v rámci nabídky veřejné zakázky 
aplikovat při realizaci Díla. 

e) Řídit se při provádění Díla pokyny objednatele. 
f) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají předmětu 

Díla a poskytnout požadovanou součinnost. 
g) V průběhu zpracování Díla nebo jeho části (etapy), v případě potřeby ze strany 

zhotovitele, vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel 
informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. V 
rámci plnění veřejné zakázky budou v sídle zadavatele uskutečněny pracovní 
schůzky, na kterých zhotovitel bude informovat zadavatele o průběhu prací včetně 
prezentace průběžných výsledků. Tyto pracovní schůzky budou uskutečňovány dle 
potřeby na základě vzájemné dohody, nejméně 1 x za dva měsíce po dobu plnění 
veřejné zakázky. Dále se zhotovitel bude účastnit veřejné prezentace rozpracované 
studie a konzultace s cílovými skupinami. Je předpoklad konání celkem osmi 
schůzek. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel 
objednateli minimálně 10 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky. 

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění Díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
neprovádí Dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

i) Užít předané podklady pouze pro provedení Díla. 
j) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
l) Dbát při provádění Díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkající se ochrany přírody. 

m) Po zhotovení Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které 
v souvislosti s předmětem této smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny 
ke spotřebování při poskytnutí plnění této smlouvy. 

n) Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v 
rozporu se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy. 
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o) Při zhotovení Díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení Díla. 

p) Nepoškozovat při provedení Díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností 
zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele. 

q) V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 
součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti. 

 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení Díla. 
Objednatel předá podklady pro zpracování Díla zhotoviteli a to do 10 pracovních dnů od 
jeho písemné žádosti. 

4. Objednatel je oprávněn Dílo nebo část Díla (etapy) užít ve smyslu ustanovení  
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu 
• poskytnout Dílo třetí osobě zcela nebo z části, 
• upravit či jinak změnit Dílo nebo jeho název, 
• spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než objednateli.  

 

VI. 
Předání Díla, vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody 

1. Objednavatel se zavazuje Dílo nebo jeho část (etapu) převzít v případě, že bude předáno 
bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla zhotovitel sepíše zápis o předání a 
převzetí Díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo přejímá či nikoli. 

2. Zápis o předání a převzetí Díla nebo části Díla (etapy) bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 
b) označení objednavatele a zhotovitele, 
c) číslo smlouvy o Dílo a datum jejího uzavření, 
d) datum zahájení a ukončení prací na Díle, 
e) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni k předání a 

převzetí Díla nebo jeho části (etapy). 

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí Díla cokoliv, 
co budou považovat za nutné. 

 

VII. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Úhrada ceny za část Díla bude provedena vždy po ukončení jednotlivých etap na základě 
vystavené faktury. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro 
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úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

3. Faktura musí dále obsahovat:  

a) číslo smlouvy objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Liberec“, 
c) fakturovanou částku, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) číslo zápisu o předání a převzetí Díla a datum jeho podpisu. Předávací protokol Díla 

bude přílohou faktury. 

4. Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

7. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho 
činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 
5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu 
přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový 
režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za 
zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

8. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této 
smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny 
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 

VIII. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

3. Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady.  
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4. Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

6. Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to 
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv 
z vadného plnění. 

 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí Díla ve lhůtách uvedených 
ve smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části Díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. 

2. V případě, že při projednáních dojde k průtahům z důvodu neúplnosti nebo jiné vady 
zpracovaných podkladů, je zhotovitel povinen takovou neúplnost či jiné vady odstranit ve 
lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním takové 
neúplnosti či jiných vad ve lhůtě podpůrně stanovené objednatelem o délce nejméně tří 
kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části Díla, ohledně níž se projednání 
vede. Podpůrnou lhůtu ve smyslu předcházející věty je objednatel oprávněn zhotoviteli 
stanovit písemně; v pochybnostech se písemné stanovení podpůrné lhůty považuje za 
doručené zhotoviteli třetí kalendářní den po jeho odeslání objednatelem. Stanovení 
podpůrné lhůty objednatel učiní na adresu (sídla/místa podnikání) zhotovitele uvedenou v 
záhlaví této smlouvy. 

3. Při prodlení s odstraněním vad Díla, popř. jeho částí, na které se nevztahuje ustanovení 
předcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ a den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části Díla, k níž se vada vztahuje. 

4. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude zhotovitel 
objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní 
pokuty objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V 
pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli 
třetí kalendářní den po jejím odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem 
k úhradě na účet objednatele. 

5. Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody, a to škody i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

6. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
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X. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
• neprovedení Díla v době plnění dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, 
• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických 

norem, které se týkají provádění Díla, 
• neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele dle čl. V. odst. 2 

písm. f) smlouvy, 
• nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění, 
• neuhrazení ceny za Dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

c) nedoručením písemného prohlášení objednatele zhotoviteli o tom, že má k dispozici 
finanční prostředky na úhradu veřejné zakázky.  Plnění smlouvy je tedy vázáno na 
písemné prohlášení objednatele, že má k dispozici finanční prostředky na úhradu 
veřejné zakázky. Pokud objednatel takové písemné prohlášení nevydá ani do 30. 9. 
2017 nenabude smlouva účinnosti a pozbude platnosti. V takovém případě nevzniká 
zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel 
smlouvu podepisuje. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména NOZ, na čemž se obě smluvní strany dohodly. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran 
formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a 
případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

Příloha usnesení č. 718/2016



9 

 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a současně v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 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. 

7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat součinnost objednateli 
při poskytování požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CCR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušným 
orgánům finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, 
licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po zániku účinnosti této smlouvy. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy číslo 1 a číslo 2. 

 
XII. 

Seznam příloh 

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Zadání územní studie krajiny – „Územní studie krajiny pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností Liberec“ 

• Příloha č. 2: Počet vyhotovení a způsob zpracování Díla  
 

 

V        dne:                                                                       V Liberci dne: 

 

Za zhotovitele:                        Za objednatele: 

 

 

…………………………….                                   ……………………………… 
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Počet vyhotovení a způsob zpracování Díla 

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec 
(dále jen Dílo) 

 
Dokumentace bude v etapě číslo 1, etapě číslo 3 a etapě číslo 5 předána v tiskových 
vyhotoveních a v digitální formě, dokončené Dílo bude předáno v tiskových vyhotoveních a 
v digitální formě, včetně digitální formy určené ke zveřejnění v síti Internet. V digitální formě 
(datové a tiskové digitální výstupy pro ucelenou prezentaci dokumentace) bude Dílo předáno 
na samostatném digitálním záznamovém médiu. 
Dílo bude zpracováno v souladu s právními předpisy a metodikami platnými ke dni předání 
Díla, dle Společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva 
životního prostředí pro zpracování územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností a „Zadání Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Liberec“ 
 
1. Způsob zpracování Díla (částí Díla) 
a) Textová část v digitální podobě bude ve formátu DOC (eventuálně *.rtf) a PDF. 
b) Tabulková část bude předána ve formátu XLS a ve formátu PDF. 
c) U souborů ve formátu PDF nebude zadán tiskový výstup. 
d) Grafická část ve formátu a dostatečném rozlišení umožňující prezentaci výkresů na 

Internetu – formát PDF (výkresy pdf budou vrstveny do tematických vrstev s možností 
vypínání a zapínání jednotlivých vrstev a referencovány v souřadnicovém systému S-JTSK 
a rozlišení musí být nastaveno tak, aby byla zajištěna dostatečná čitelnost a přehlednost 
těchto výkresů i při tisku v měřítku mapy 1:1000), dále v georeferencovaných rastrových 
souborech v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu formátu TIF (+*.tfw) 
nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese (v min. 
rozlišení 300 DPI). 

e) Všechna vektorová data budou referencována v systému S-JTSK, v případě výškových 
údajů ve výškovém systému Balt po Vyrovnání. 

f) Všechna textová data (obsah atributů) budou kódovány dle znakové sady UNICODE. 
g) Všechna vektorová data budou předána ve formátu ESRI file geodatabáze, případně po 

dohodě s objednavatelem ve formátu ESRI shapefile (včetně originálního formátu 
zpracovatele), včetně souboru se značkovým klíčem *.lyr a souborem nových mapových 
značek *. style.  

h) Zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou a metadaty, která 
budou součástí atributů jednotlivých dat (možno v atributech odkazovat na přiložené 
jednoznačně přiřaditelné a identifikovatelné dokumenty). 

i) Rovněž budou předány mapové dokumenty jednotlivých výkresů ve formátu MXD ve 
verzi 10 s nastavenými relativními cestami k datům a odpovídající symbologií grafických 
tiskových výstupů. 

j) Jednotlivá data budou rovněž předána ve formátu *.dgn s připojenými grafickými i 
textovými atributy, které budou koncipovány tak, že složením těchto dat bude dosaženo 
obsahu a vzhledu jednotlivých výkresů grafické části studie v symbologii odpovídající 
symbologii grafických tiskových výstupů (je možné i řešení samostatnou databází ve 
formátu *.dbf a atributy u jednotlivých prvků výkresu *dgn, které budou jednoznačně 
odkazovat přes jedinečné ID na jedinečné položky databáze *.dbf – ID prvku v databázi i 
výkresu je jedinečné a nemůže se opakovat). Grafické atributy prvků budou vázány přímo 
na konkrétní prvek (bez použití funkce nastavení vlastností vrstvy). Název vrstvy ve 
výkresu dgn bude obsahovat specifikaci roztřídění jednotlivých datových prvků dle 
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struktury výstupů Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Liberec. Vrstvy budou vytvořeny a uspořádány pro použití v prostředí Microstation V8 
(XM). Kresba bude bez topologických chyb a k jednotlivým výkresům (vrstvám) bude 
vyhotoven dokument s popisem struktury a uspořádání (připnuté vrstvy pro konkrétní 
výkresy, pořadí překreslování vrstev, apod....). Pro vlastní tvorbu je přípustné použití 
pouze tří typů grafických prvků a to bod, úsečka, polygon ( + buňka, text ... jednoznačně 
navázané na výše uvedené grafické prvky). Při použití funkce šrafování plochy bude do 
výkresu vložena plocha šrafování s jejím ohraničením vkládána jako „buňka“ (grafická 
skupina) a zároveň bude ve „vrstvení“ zahrnuta tato plocha reprezentovaná jako uzavřený 
polygon. Spolu s odevzdávaným Dílem bude předána zadavateli knihovna použitých buněk 
a typů čar. Texty musejí mít svůj vkládací bod definován vlevo dole (LevýDolní, Left 
Bottom), přičemž pokud definují atributy geometrických prvků, je nutné je umisťovat 
tímto bodem dovnitř plošných prvků, nebo na liniové či bodové prvky (exaktně, s použitím 
nájezdu). Pokud mají být jako atributy ploch zpracovány texty (textové elementy) umístěné 
v těchto plochách, musí být vždy v rámci jedné plochy sloučeny do jednoho textového 
řetězce -centroidu. Jednotlivé významově odlišné části řetězce se oddělují dohodnutým 
znakem – např. lomítkem nebo středníkem – a musí zachovávat jednotné pořadí v rámci 
jednoho druhu objektů. Je předepsán zdrojový výkres (seedfile) *.dgn (GO=2147483.648, 
2147483.648); MU= (m); SU=(mm); mm na m 1000; Pos Units na mm 1). Zobrazení 
souřadnic je ve III. kvadrantu Kartézského souřadnicového systému s tím, že souřadnice 
"y" systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici "x" ve výkresu *.dgn a souřadnice "x" 
systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici "y" ve výkresu *.dgn. 

k) Nově vytvořená vektorová data budou strukturovaná dle navrženého datového modelu, 
který zohlední použití dat ze Studie pro ÚAP a pro INSPIRE. Dále budou nově vytvořená 
data obsahovat vždy atributy dle následující tabulky.  

Název atributu Popis atributu Datový typ 
Název Název jevu ze studie řetězec 
Popis Popis jevu ze studie řetězec 
Obec Název obce dle číselníku 

obcí ČSÚ 
řetězec 

KOD OB Kód obce dle číselníku ČSÚ číslo 
Původce Původce zdroj informace řetězec 
Název dok Název dokumentace nebo 

podkladu, ze kterého jsou 
jevy načítány do Studie 

řetězec 

Datum Datum změny = datum 
vzniku jevu v podkladu, ze 
kterého je načítán do Studie 

datum 

UAP Zařazení jevu dle struktury 
ÚAP 

řetězec 

INSPIRE Zařazení jevu dle struktury 
INSPIRE 

řetězec 

l) Grafické tiskové výstupy (mapové listy) budou generalizovány, předány včetně tiskových 
souborů jednotlivých mapových listů ve formátu PDF a vytištěny – měřítko 1 : 10 000 ve 
vhodném formátování a kladu tisknutých mapových listů. 

m) Veškerá nově vytvořená geografická data (vektorová i rastrová) a metadata včetně způsobu 
jejich publikování v prostředí internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE) – zákon 380/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
a zákon 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 
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souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů, pokud tato data budou 
identifikována v již vydaných a závazných specifikacích v rámci probíhajících procesů 
INPSIRE. 

 
2. Požadavky na topologickou čistotu Díla (části Díla) 
a) Hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného 

průběhu). 
b) Plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí 

vzájemně žádnou částí překrývat. 
c) Vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní – 

v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní. 
d) Objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo 

pomocí topologicky čistých ohraničujících linií – tj. bez mezer, nedotahů a přetahů, přitom 
není nutné, aby linie označující jednu plochu měly společné atributy. 

e) Liniové objekty znázorňované lomenou čarou musí být fyzicky rozděleny jen v bodech, 
které odpovídají změnám vlastností zobrazovaných objektů (např. v místě křížení různých 
„jevů“), navazování musí být řešeno bez nedotahů či přetahů. 

f) Vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny alespoň 
jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků. 

g) V topologických formátech ESRI musí být vybudována příslušná topologie a provedeno 
vyhodnocení topologických chyb, případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) 
musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit. 

h) hranice ploch nesmí být tvořeny kruhovými oblouky (are) ani žádnými typy křivek (B-
spline apod.)  

 
3. Počet vyhotovení 
 
Tiskové vyhotovení a digitální podoba Díla: 
 
Etapa č. 1:     2× tisk   1× samostatné digitální záznamové médium 
Etapa č. 3:     2× tisk   1× samostatné digitální záznamové médium 
Etapa č. 5:   12× tisk 12× samostatné digitální záznamové médium 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že: 
 

a) * 

 nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,  

 (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich 
seznam), 
uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona:* 

 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč) 

 
 

b) * 

 nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, 

 
 uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu:* 

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

 
 

c)  

jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 
 
 
 

V ………………………… dne …………………….. 
 

 
 
 

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

jménem či za uchazeče (razítko) 

* uchazeč vyplní body a) a  b) tohoto prohlášení dle skutečnosti. 
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Přehled subdodavatelů 
podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakázky v hodnotě minimálně 10 % z celkové 

ceny díla a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů 

 

„ Územní studie krajiny  
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec“  

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

 

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

 

 
Obchodní jméno 
subdodavatele:  

 

IČ   

DIČ:   
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) subdodavatele: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
subdodavatele: 

 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

 

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

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za uchazeče (razítko) 
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1 Cíle a účel pořízení územní studie krajiny  
Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový 
přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního 
plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez 
ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování 
je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro 
následné řešení regulačních plánů. Na základě ÚSK může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a 
jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná bude koordinační úloha ÚSK z 
hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.  

ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi 
členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.  

ÚSKLib zohlední velmi různorodé přírodní podmínky správního území ORP Liberec, které vytvářejí 
neobyčejně pestrý a různorodý krajinný rámec jednotlivých částí území. Jedná se především o 
georeliéf, který ovlivňuje prostorové vztahy, členění a měřítko krajiny a podobně o strukturu lesních 
porostů Ještědsko – kozákovského hřbetu a okraje Jizerských hor vůči ostatním typům krajiny. 
Různorodý krajinný rámec se projeví ve zřetelném vymezení krajinných okrsků a v identifikaci 
specifických a velmi odlišných hodnot krajiny, představujících znaky krajinného rázu a podílejících se 
na výrazné individualitě charakteru jednotlivých částí území.  

ÚSKLib zohlední výrazně různorodý charakter osídlení, neboť správní území ORP zahrnuje v rámci 
Liberecké aglomerace segment urbánní krajiny města Liberce, urbanizovaná území navazující na 
soustředěnou městskou zástavbu a stejně tak i suburbánní krajinu bývalého vesnického osídlení, 
kterým město místy přechází do krajiny. V dalších částech správního území ORP se nacházejí i další 
typy sídel – malá města s cennými historickými jádry a řada vesnických sídel. V obsahu ÚSKLib proto 
musí být ve vztahu sídel a krajiny řešena různá měřítková úroveň a stanoveny obsahově odlišné cíle 
problematiky1. Je nutno řešit návaznost krajinné struktury a zelené infrastruktury Liberce (zejména 
celoměstského systému zeleně) na krajinné zázemí, stejně jako zachování významu drobných 
vesnických sídel v rázu krajiny.  

Z hlediska kulturní rozmanitosti je třeba zvážit v přístupech k analýzám i k návrhu přítomnost různých 
typů sídel a různého typu osídlení. Jedná se zde o Libereckou aglomeraci, skládající se z jádrového 
města a navazujících částí se silnou vazbou na Jablonec nad Nisou a o další malá města – často 
s cennými historickými jádry (Jablonné v Podještědí, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Český Dub, 
Hodkovice nad Mohelkou). Soustava venkovského osídlení se vyznačuje značnými kontrasty 
v půdorysných typech sídel a v jejich zapojení do krajinného rámce. Z Typologie krajiny ČR (Löw) a 
z Atlasu krajiny, příloha 51 „Půdorysné typy sídel“ (Kuča) jsou zřejmé hranice nejenom mezi krajinou 
středověké kolonizace (polohy Žitavské pánve a Ralské pahorkatiny) a krajinou novověké kolonizace 
(Jizerské hory a Ještědský hřbet), ale také mezi oblastmi lánových lineárních vsí, rozptýlené zástavby 
a malých návesních vsí (především v českém kulturním prostředí).   

Studie bude podrobně na základě provedených průzkumů řešit následující okruhy problémů: 
1) zadržení vody v krajině  
2) snížení vodní a větrné eroze zemědělské půdy a jiných příčin její degradace  
3) obnovení prostupnosti zemědělské krajiny v souvislosti s problematikou biodiverzity, 

ekologické stability a rekreačního využití krajiny  
4) zachování a posílení biodiverizity krajiny a rozšíření či upřesnění podmínek ochrany přírody  
5) ekologická stabilita, funkčnost ÚSES a jeho návazností vně správního území  
6) tendence a záměry rozvoje sídel a ekonomické funkce krajiny  
7) charakter krajiny - krajinný rámec, charakter osídlení a charakter jednotlivých sídel 
  

                                                           
1
 Jedním z cílů ÚSK je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech (viz 

ZadÚSK)  
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2 Rozsah řešeného území  
Řešené území ÚSK je vymezeno v rozsahu celého správního obvodu obce s rozšířenou 
působností. Průzkumy a návrhy budou zpracovány komplexně. Jednotlivé body studie budou 
řešeny pro celé území ORP. 

Přesná rozloha ORP: 57 828 ha, celkem 28 obcí 

Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad 
Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice 
v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, 
Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod 
Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava 

3 Požadavky na řešení územní studie krajiny  

3.1 Průzkumy a rozbory 

3.1.1 Podklady 

Budou využita data z ÚAP a další dostupné podklady. Doplňující průzkumy budou pořízeny v rozsahu 
nutném pro následné kvalitní zpracování rozborů a návrhu, jenž bude specifikován v zadání ÚSK. 
Nezbytnou součástí doplňujících průzkumů budou vždy terénní průzkumy. Všechny datové sady 
sloužící jako podklad pro výstupy ÚSK budou zpracovány (upřesněny) nad mapovým podkladem 
v měřítku katastrální mapy 1 : 1 000.  

Bude provedeno kritické zhodnocení včetně odůvodnění dostupných doporučených mapových a 
datových podkladů, na základě jejich vyhodnocení budou nadefinovány parametry podkladů tak, aby 
vyhovovaly potřebám studie, a bude pořízena specifická datová sada podkladů, které vyhoví svou 
aktuálností, podrobností, obsahem a časovostí pořízení. 

Je třeba posoudit, zda podklady státního mapového díla, oborových map a ostatních doporučovaných 
dat: 

· nejsou vytvářeny k jiným účelům, než je studie krajiny, sledované jevy neodpovídají struktuře 
jevů vhodné pro studii krajiny,  

· neřeší jen dílčí témata bez návaznosti na ostatní složky krajiny,  
· jsou dostatečně podrobné,  
· prostorovým vymezením jevů neodpovídají stejným jevům z jiných podkladů,  
· jsou aktuální, případně popisují krajinu v jiné době než ostatní podklady,  
· jsou kompletní, nechybí jim popisné informace, nebo jsou zachyceny všechny výskyty jevů,  
· jsou souměřitelné, homogenní, garantované.  

Z existujících podkladů budou využity především tyto:  
· Data z ÚAP obcí a kraje  
· Zásady územního rozvoje a územní plány; v rozsahu smysluplném vzhledem k měřítku a 

podrobnosti zpracování ÚSK se zohlední i politika územního rozvoje, regulační plány, 
evidované územní studie a jiné (starší) územně plánovací podklady, vedené v evidenci 
územně plánovací činnosti, popř. vydaná územní rozhodnutí  

· Komplexní pozemkové úpravy  
· Související aktuální oborové generely a studie, programy, koncepce a strategie  

· Oborové mapy a další výše neuvedené zdroje dat v rozsahu potřebném pro zpracování ÚSK 
např.:  

§ geologická mapa, hydrologická mapa, hydrogeologická mapa, 

§ atlas chemismu povrchových vod ČR, 

§ klimatologické mapy, 

§ geomorfologické členění reliéfu ČR, 

§ biogeografické členění reliéfu ČR, 

§ regionální a nadregionální ÚSES ČR, 

§ mapování biotopů, katalog biotopů, 

§ mapa potenciální přirozené vegetace ČR, 
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§ databáze geofondu České geologické služby, 

§ pedologická data, mapy erozního ohrožení půdy (VÚMOP SOWAC-GIS), 

§ LPIS (pro sledování vývoje použít i data dříve pořízená, využít desetiletou časovou 

řadu vývoje zemědělské činnosti na významné většině zemědělské půdy), 

§ oblastní plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány, 

§ plány dílčích povodí, plány pro zvládání povodňových rizik, 

§ studie a projekty revitalizací vodních toků a niv, hydromorfologické analýzy vodních 
toků a niv, 

§ studie odtokových poměrů, studie zaměřené na revitalizace vodních toků, 

§ statistická data (zejména demografie, struktura zaměstnanosti, hospodářství, 
dojížďka) 

§ aktuální ortofoto a ortofotomapy, 

§ historické mapy, historické letecké snímky, 

§ LIDARová data, data termosnímkování a obecně data dálkového průzkumu země 
v podrobnosti a kvalitě využitelné pro ÚSK, 

§ další podklady (památková péče, etnografie, aj.) 

Všechny podklady budou hodnoceny a využívány komplexně v širších souvislostech. Oborová 
separace mapových podkladů a analýz vede k oddělenému hodnocení lesa, zemědělské půdy a 
ostatní krajiny (což má například vliv zejména na způsobilou plochu pro výpočet eroze, hodnocení 
délky svahu pro výpočet akumulace vody při intenzivních deštích a bleskových záplavách).  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny použít zejména 

· ÚAP obcí a kraje (hranice velkoplošných zvláště chráněných území a jejich zonace; hranice 
maloplošných chráněných území včetně ochranných pásem; památné stromy včetně 
ochranných pásem; hranice evropsky významné lokality Jizerskohorské bučiny; hranice Ptačí 
oblasti Jizerské hory; apod.; územní systém ekologické stability; migračně významná území, 
dálkové migrační koridory) 

· Plán péče o CHKO Jizerské hory 2011 - 2020 (http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/ke-
stazeni/planypece/) 

· studie Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO JH 
http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/kestazeni/ stavby-a-krajinny-raz) 

· Liberecký kraj - Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje (pořizovatel Krajský úřad 
Libereckého kraje) 

· Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (pořizovatel Krajský úřad 
Libereckého kraje) 

· Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (pořizovatel Krajský úřad Libereckého kraje) 
· Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 2014 

· Investiční záměr Revitalizace bezejmenného toku na pozemcích pčk. 1202/2 v k.ú. Mníšek u 
Liberce a pčk. 670/3 v k.ú. Fojtka (zpracovatel: Hydroreal, s.r.o., datum zpracování 10/2004, 
uloženo u AOPK ČR - RP Liberecko, Ing. Farský) 

· Krajinotvorná studie Revitalizační opatření v povodí toku Jeřice a jejích vybraných přítoků 
situovaných na území CHKO Jizerské hory (zpracovatel: Suchopýr, o.p.s., datum zpracování 
11/2008, uloženo u AOPK ČR - RP Liberecko, Ing. Farský) 

· Studie migrační prostupnosti vodního toku a návrh zprůchodnění vodního toku Lužické Nisy a 
vybraných přítoků (zpracovatel: Suchopýr, o.p.s., datum zpracování 11/2008, uloženo u AOPK 
ČR - RP Liberecko, Ing. Farský) 

· Krajinotvorná studie: Revitalizační opatření v povodí Fojteckého potoka a Černé Nisy na 
území CHKO Jizerské hory (zpracovatel: Suchopýr, o.p.s., datum zpracování 09/2009, 
uloženo u AOPK ČR - RP Liberecko, Ing. Farský) 

· historické letecké snímky - využít nálezové databáze ochrany přírody NDOP (výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin/živočichů) 
 

Pro rozbory prostorového členění krajiny a základních rysů charakteru je možno využít mapy, resp. 
dostupné vrstvy, týkající se zejména 

· Georeliéfu (geomorfologické členění, sklonitost terénu, orientace atd.) (např. 
http://mapy.nature.cz/ 
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· Biogeografického členění (bioregiony, biochory) (např. http://mapy.nature.cz/) 

· Mapa Typologie krajiny – Obraz krajiny ČR z hlediska jednotlivých typů krajin (Löw) (např. 
https://geoportal.gov.cz/) 

· Mapy Atlasu krajiny ČR 

· Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje (Brychtová 2009) 
· Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory (Brychtová 2008) 

Výběr použitých map bude odpovídat specifice prostorového utváření krajiny.  
Pro rozbory, týkající se historického vývoje krajiny a proměn osídlení je možno využít mapy, resp. 
dostupné vrstvy např.: 

· Historické mapy (Mapa stabilního katastru, I., II. a III. vojenské mapování) 
· Historické letecké snímky  
· Historické lesní mapy (archivní materiály) 
· Mapy Typologie krajiny ČR – Rámcové typy sídleních krajin (Löw) (https://geoportal.gov.cz/) 
· Atlas krajiny ČR – mapy půdorysných typů sídel (Kuča) a jiné 

· Mapa zaniklých rybníků (např. http://www.heisvuv.cz/) 

· Mapa alejí a stromořadí (např. https://geoportal.gov.cz/) 

· V případě potřeby další dostupné historické dokumenty a odborné dokumenty a podklady 
státní památkové péče (zejména dokumentace MPZ, KPZ), s využitím archivu místní pobočky 
NPÚ 

Výběr použitých map bude odpovídat specifice území a jeho historického vývoje.  

Seznam dostupných a použitých zdrojů bude důležitou součástí doplňujících průzkumů a 
rozborů. 
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3.1.2 Rozbory 

Rozbory (analýza) budou vyhodnocovat data získaná ze shromážděných podkladů a z doplňujících 
průzkumů pro účely následného návrhu. Obsahově se zaměří především na následující témata:  

3.1.2.1 Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území  

3.1.2.1.1 Analýza vazeb sídel a krajiny 

· Popis a vymezení základních struktur krajiny (primární, sekundární a terciární struktura)2
 

· Stav a žádoucí vývoj sídelní struktury správního obvodu ORP Liberec. Tzn. hodnocení 
rozvojového potenciálu jednotlivých sídel z pohledu aktuálního vývoje výstavby, stavu a 
budoucího vývoje dopravní a technické infrastruktury. Rámcové vymezení budoucího rozvoje 
sídel jak z pohledu kvantitativního, tak z pohledu kvalitativního. Zpřesnění uspořádání ORP a 
jeho rozčlenění na území určené přednostně pro umísťování ekonomických aktivit a pro 
umísťování bydlení a příměstské rekreace. 

· Hodnocení obrazu jednotlivých sídel v krajině, vymezení charakteru jejich zástavby, 
klasifikace tohoto charakteru na škále od sídel venkovských po sídla příměstského typu. 
Rámcové vymezení žádoucích hustot osídlení jednotlivých sídel vyplývající z výše uvedené 
urbanistické charakteristiky.  

· Hodnocení stavu a rizika srůstání jednotlivých sídel. 
· Hodnoty území (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty), zpravidla 

vč. jevů, jež budou v souhrnném vyhodnocení doporučeny k doplnění do ÚAP (např. 
významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, kompoziční osy v krajině, kulturně-historické 
hodnoty krajiny)  

· Analýza vazeb sídel a krajiny (např. kvalita přístupu ze sídla do volné krajiny, schopnost 
krajiny zabezpečovat krátkodobou rekreaci, poměr mezi rozvojovými potřebami sídla a 
možnostmi jejich naplnění v krajině, vazba přírodních složek) 

Budou zpracovány a vytvořeny pasporty jednotlivých sídel městského (s výjimkou města Liberec) i 
vesnického typu s vyhodnocením z hlediska  

· typologie sídla (např. lánová ves, návesní ves, hromadná ves, okrouhlice) 
· typu urbánní struktury v přímé vazbě na krajinu (kompaktní, nekompaktní, rozptýlená) 
· typu rozhraní zástavby a navazující krajiny (vyhraněná forma, organická forma, nesouvislá 

forma)3 

· cennosti jejich urbanistické struktury a její dochovanosti 
· cennosti staveb lidové architektury a jejich dochovanosti 
· vztahu půdorysné struktury sídla ke struktuře členění krajiny (vazba a dochovanost historické 

parcelace zástavby na parcelaci nezastavěného území - plužiny) 
· významu siluety sídla a dalších aspektů vizuálního zapojení zástavby do krajinného rámce 

· vyhodnocení zastavitelných ploch dle platných územních plánů z hlediska vztahu ke 
krajinnému rámci (z hlediska výše uvedených hodnot) 

· celkové vyhodnocení hodnot a problémů vazeb sídel a krajiny (s definováním hodnot, 
předpokladů jejich zachování a problémů dalšího rozvoje) 

Vyhodnocení města Liberec z hlediska vazby celoměstského systému zeleně na příměstskou krajinu 
zejména s ohledem na vazbu rekreace na území města na regionální rekreační trasy, na vstupy do 
rekreačních území a na možnosti okružních tras. Vymezit přednostní oblasti pro rekreační, 
zemědělské či kombinované využití krajiny.  

Vazba sídel a krajiny má několik rovin. Je to rovina vazby prvků a struktur krajiny (u sídel městského 
typu) na okolní krajinu a provázanost zelené infrastruktury sídla na zelenou infrastrukturu 
nezastavěného území. Druhou rovinou je vazba zástavby okraje sídla na krajinu a možnosti vstupů do 
krajiny. To souvisí i s otázkou prostupnosti krajiny. Další rovinou je rovina vizuálního projevu sídla 

                                                           
2
 Systém tří krajinných struktur je obecně rozšířeným konceptem v krajinné ekologii. Dle tohoto pojetí tvoří primární strukturu 

ekosystémy, sekundární strukturu antropogenní funkční systémy (sídla, průmysl, doprava apod.), terciární strukturu člověkem 
poznávané nebo vytvářené symboly (esteticky, kompozičně a spirituálně vnímané prvky v krajině a vazby mezi nimi). Primární 
struktura se řídí přírodními zákonitostmi a vztahy a tvoří nutný rámec pro existenci obou dalších struktur. Sekundární struktura 
uspokojuje hmotné potřeby člověka. Terciární struktura zprostředkuje vazbu obyvatel ke krajině. 
3
 Ing. arch. Sedlák – Metodika urbanistického hodnocení sídla a krajiny 

Příloha usnesení č. 718/2016



Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec 

6 

 

(zejména sídla s cennou urbanistickou strukturou
4
) v krajinném rámci5, přechod zástavby do krajiny, 

uplatnění siluety sídla apod. Roli hraje také charakter staveb (zejména u vesnických sídel stavby 
lidové architektury), který se podílí na vzniku typického rázu krajiny. V analýze vazeb sídel a krajiny je 
nutno tyto roviny vztahu zdokumentovat. 

Ve vztahu struktury velkého města a příměstské krajiny vynikají vedle aspektů ekologických (resp. 
ekostabilizačních a prostorotvorných) aspekty rekreační funkce. Propojení vnitřní struktury měst 
s krajinným zázemím příměstské krajiny se děje zpravidla zelenými tahy. Je nutno posoudit, do jaké 
míry jsou na území města Liberec takové zelené rekreační tahy funkční a zdali účelně napojují těžiště 
obytné zástavby s rekreačně atraktivními územími v dosahu krátkodobé rekreace.   

Sídla s cennými urbanistickými hodnotami je možno vyjádřit6
  

· jako lokality s cennými urbanistickými soubory – soubory s cennou půdorysnou a hmotovou 
strukturou, složené z architektonicky významných a pro danou oblast typických staveb 

· jako lokality se zachovalými a dobře čitelnými a pro danou lokalitu typickými historickými jádry 
obcí  

· jako území se zřetelnými urbanistickými osami – významnými, historickým vývojem vzniklými 
nebo záměrně založenými liniemi uvnitř zástavby nebo urbanizovaného prostoru, které 
záměrně organizují nebo orientují okolní urbanistickou strukturu. 

Cennost urbanistické struktury se odvozuje7
 od zachovalosti a čitelnosti 

· půdorysné struktury sídla (půdorysné osnovy sídla, parcelace, půdorysné skladby zástavby) 
· hmotové skladby zástavby 

· přítomnosti významných stavebních dominant 
· kompozičních vztahů zástavby 

3.1.2.1.2 Historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty   

Bude provedena identifikace kulturních a historických hodnot krajiny včetně osídlení (je nutno vyjmout 
silně urbanizované území města Liberec), vymezení segmentů krajiny s dochovanými historickými 
strukturami. Identifikace znaků a hodnot, které vytvářejí estetickou hodnotu a vymezení segmentů 
krajiny se soustředěnými hodnotami krajinářsko-estetickými, s výrazným harmonickým měřítkem a 
harmonickými vztah v krajině, vymezení segmentů krajiny s dochovanými a soustředěnými objekty 
lidové architektury. Vymezení rušivých prvků degradujících estetické hodnoty. Bude 
provedena identifikace znaků a hodnot a jejich potenciální degradace s odůvodněním vymezení 
cenných segmentů krajiny.  

Bude provedena identifikace panoramatických a kompozičních hodnot, identifikací hodnotné zeleně a 
krajinných dominant 

· Panoramatické celky – lokality vytvářející z pohledu panoramatického kompoziční celek 
§ Místa významných pohledů, panoramatické výhledy, pohledové osy 
§ Pohledově exponované linie, hrany 

· Kompozice 
§ Kompoziční osy a linie v krajině (přirozené x umělé) 
§ Významné prvky panoramatické kompozice 

· Hodnotná zeleň 
§ Významné stromy, skupiny stromů, stromořadí, aleje 

· Dominanty 
§ Krajinné – dálkové, místní, lokální,  
§ Stavební – výškové, objemové 
§ Přírodní – minerální, vegetální 

 

                                                           
4
 Urbanistická hodnota je definovaná v materiálu Kuča, K., Kučová, V.:Metodika identifikace a klasifikace území 

s urbanistickými hodnotami (NPÚ, 2015) 
5
 Krajinný rámce sídla je tvořen terénním reliéfem, vegetačním krytem (lesy, nelesní zeleň, zemědělské plochy 

atd.) a vodními toky a plochami, vyskytujícími se v návaznosti na okraj sídla 
6
 Ve smyslu ÚAP SO ORP Liberec (2014) 

7
 Podle certifikované metodiky: Kuča, K., Kučová, V.: Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými 

hodnotami (NPÚ Praha 2015) 
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Historické a kulturní hodnoty a hodnoty krajinářsko-estetické jsou nejenom součástí přírodního a 
kulturního dědictví, ale jsou také předpokladem vzniku rázovitosti krajiny, její neopakovatelnosti a 
jedinečnosti. V ÚSKLib je nutno proto provést rozbor a vyhodnocení základních znaků a hodnot 
kulturní a historické charakteristiky krajiny. Jedná se o rozpoznání stop historického vývoje8

 a o 
vyhodnocení míry jejich dochovanosti. Nejvýraznějšími stopami historického vývoje jsou - cestní síť, 
struktura osídlení, urbanistická struktura zástavby, architektonické dominanty, cenné architektonické 
soubory, cenná lidová architektura, struktura krajiny (pole, louky, lesy, bažantnice, obory, aleje, 
rybníky, vodní kanály a náhony atd.). Dochovanost historického stavu je předpokladem pro vymezení 
segmentu s dochovanou historickou strukturou krajiny. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat 
architektonickým hodnotám lidové architektury, typům lidové architektury a soustředění dochovaných 
objektů stejného typu do území, které je možno označit za regiony lidové architektury. 

Estetické hodnoty krajiny (krajinářsko-estetické hodnoty) jsou významnými hodnotami charakteru 
krajiny, její rázovitosti a jedinečnosti (individuality, unicity). Bude nutno vyhodnotit krajinu z hlediska 
soustředěných znaků estetické atraktivnosti, definovat významné a emblematické znaky krajinné 
scény v jednotlivých krajinných okrscích a vymezit segmenty krajiny se soustředěnými hodnotami 
krajinářsko-estetickými s výrazně harmonickým měřítkem a harmonickými vztahy.   

Indikátory znaků prostorové skladby, jejichž přítomnost signalizuje vizuální atraktivitu krajinné scény 
(estetickou hodnotu): 

· Konfigurace bodových prvků 
§ Přítomnost zřetelných terénních dominant a architektonických dominant 
§ Neobvyklý tvar nebo druh dominanty 
§ Přítomnost vedlejších prostorových akcentů 

· Konfigurace liniových prvků 
§ Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) 
§ Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.)  
§ Zřetelné linie zástavby 

· Charakter vymezení prostoru 
§ Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem 
§ Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů 
§ Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou 
§ Vymezení prostorů více horizonty 
§ Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání kraj. 

· Rysy prostorové struktury 
§ Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím přírodním 

charakterem, mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v zemědělské krajině) 
§ Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků s harmonickým 

výrazem 

· Rozlišitelnost 
§ Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie 
§ Neopakovatelnost krajinných forem 
§ Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně 
§ Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny 
§ Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické působení 

jako výrazný rys krajinné scény 

· Harmonie měřítka krajiny 
§ Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících staveb 
§ Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků 
§ Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny 

· Harmonie vztahů v krajině 
§ Soulad forem osídlení a přírodního prostředí 
§ Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   
§ Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí 
§ Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně 
§ Působivá skladba prvků krajinné scény 
§ Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie 

 

                                                           
8
 viz Kupka.J.: Krajiny kulturní a historické, ČVUT Praha 2010 

(http://www.krajinnyraz.cz/KUPKA_Krajiny_kulturni_a_historicke.pdf) 
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3.1.2.2 Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů9 v území 
a vyhodnocení míry jejich využitelnosti  

· Budou zpracovány a vyhodnoceny krajinné potenciály dle způsobu využití, tj. potenciál 
biotický (přírodní, ekostabilizační), kulturní, produkční (zemědělský, lesní), vodohospodářský, 
surovinový, sídelní, rekreační, smíšený, a dle míry jejich využití (extenzivní – intenzivní)  

· Bude provedena Identifikace hodnot a vlastností krajiny, které představují potenciál biotický, 
abiotický, produkční, užitkový, kulturní a krajinářsko-estetický a vyhodnocení využitelnosti 
těchto hodnot a vlastností pro rozvoj území.  

· Bude proveden rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů v území a vyhodnocení 
míry jejich využitelnosti 

§ Potenciál10 pro zachování a rozvoj přírodních hodnot a biodiverzity a pro 
ekostabilizační funkci krajiny 

§ Potenciál pro zvýšení retenční schopnosti krajiny 

§ Potenciál produkční (pro rozvoj zemědělské výroby, pro rozvoj lesního 
hospodářství, pro rozvoj rybničního hospodářství) 

§ Potenciál pro rozvoj rekreačního využití 
§ Potenciál krajinářsko-estetických hodnot a identity krajiny11

 

· Bude provedeno preventivní hodnocení krajinného rázu12
 na správním území ORP. 

§ Preventivní hodnocení krajinného rázu včetně upřesnění oblastí13
 a vymezení míst 

krajinného rázu, identifikace a klasifikace znaků přírodní, kulturní a historické 
charakteristiky a stanovení ochranných podmínek pro ochranu krajinného rázu 
v místech krajinného rázu 

 

Krajina se může vyznačovat takovými vlastnostmi, které vytvářejí možnosti a předpoklady pro 
rozvíjení určitých funkcí krajiny a které představují schopnost krajiny reagovat na nové využití. Jedná 
se o tzv. „potenciál“ krajiny.  

Potenciál je souhrn možností, schopností, vhodností, předpokladů území/krajiny pro určitou činnost 
(ZadÚSK). Potenciál krajiny / krajinný potenciál je schopnost krajiny poskytovat určité možnosti a 
předpoklady pro různorodé využití krajiny s cílem uspokojit společenské potřeby (podle ZadÚSK) a 
odolávat zátěžím a škodlivým vlivům určitých činností v krajině. 

Vysoký potenciál má taková krajina, která má silně pozitivní vlastnosti ve smyslu potenciálu biotického 
(přírodní, ekostabilizační), potenciálu abiotického (retenční schopnosti, půda, horninové prostředí), 
potenciálu produkčního a užitkového (pro rozvoj zemědělství a lesnictví) a potenciálu krajinářsko-
estetického či kulturně-historického (pro rozvoj rekreační funkce a posílení identity a individuálního 
charakteru krajiny).  

Preventivní hodnocení14
 krajinného rázu je vyhodnocení území z hlediska soustředěnosti a cennosti 

znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, jehož výsledkem je vymezení oblastí a míst 
krajinného rázu, identifikace a klasifikace znaků v jednotlivých místech krajinného rázu a stanovení 
ochranných podmínek k zachování cenných znaků. Vedlejším výstupem, použitelným pro rychlou 
orientaci v cennosti území, je návrh odstupňované ochrany krajinného rázu. Územní studie krajiny 
(USK) vymezuje oblasti a místa krajinného rázu jednak z důvodu zjištění charakterové odlišnosti a 

                                                           
9
 Definice krajinného potenciálu viz slovník vybraných pojmů 

10
 ve smyslu „možnosti, schopnosti, vhodnosti…“ 

11
 v rámci této kapitoly budou v rámci preventivního hodnocení krajinného rázu vymezeny „segmenty krajiny se 

soustředěnými estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a vztahy“ ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. a 
lokality zástavby s výrazně harmonickým zapojením do krajinného rámce.  
12

ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. s využitím metodického postupu dle AOPK ČR - Preventivní hodnocení 
krajinného rázu. In Metodické listy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, č. 8.2, září 2012 a dle http://www.tzb-
info.cz/13055-vyuziti-ruznych-typu-preventivnich-hodnoceni-krajinneho-razu-pri-vystavbe 
13

 dle Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje (Brychtová 2009) 

14
 viz Vorel, I., Kupka, J.: Krajinný ráz – identifikace a hodnocení, ČVUT Praha 2011 
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rázovitosti jednotlivých krajinných segmentů a jednak z důvodů vytvoření dat pro sledované jevy č. 17 
(oblast krajinného rázu) a č. 18 (místo krajinného rázu). 

3.1.2.3 Rozbor využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení 
jeho požadavků a potřeb:  

· Zemědělství 

§  Bude posouzen vliv zemědělské krajiny a jejího využívání na ostatní krajinu a 
urbanizovanou krajinu.  

§  Bude proveden rozbor evidence pěstování plodin rizikových pro zhoršování 
stavu krajiny. 

· Lesnictví  

§ Bude posouzen vliv lesního hospodaření na stavu krajiny, rozsáhlá těžba dřeva 
dlouhodobě významně mění krajinu a ovlivňuje zejména rekreační funkci lesa, 
z důvodu zvýšeného hluku, destrukce lesních cest, přepravy dřeva a zvýšeným 
provozem po odvozních komunikacích.  

§ Bude posouzen vliv lesních celků na zemědělskou krajinu, posouzení zarůstání 
zemědělské krajiny porostem mimo PUPFL. 

· Vodní hospodářství  

§ Bude zpracována koncepce nakládání s dešťovými vodami a řešení hydrologického 
režimu, cílem je optimalizace hydrologického a hydrogeologického režimu celého 
území.  

§ Budou zmapovány drobné vodní toky a malé vodní plochy, které jsou dokladem 
dostatku podzemní vody v lesích a v krajině a jejich skutečný průběh a umístění (v 

mapách je evidováno velké množství občasných drobných vodních toků, zejména 
v lesích).  

§ Definovat změny v krajině, které mohou významně změnit lokální vodní režim. 
Dopady mohou být pozitivní vybudováním souvisejících vodohospodářských 
zařízení pro zadržování vody a protipovodňovou ochranu, současně ale mohou 
nevhodnou realizací zvýšit rizika záplav přesměrováním záplavové vody do nových 
lokalit, nebo mohou působit jako hráz a neúměrně kumulovat povodňovou a 
záplavovou vodu.  

ORP Liberec patří k místům s nadprůměrnými úhrny srážek. Přesto je vody v krajině nedostatek, 
významná část zemědělské půdy je ohrožena vodní erozí, vodní toky jsou znečišťovány splaveninami 
z polí, vodní plochy zarůstají sinicemi a nežádoucími vodními rostlinami, větší toky jsou ohroženy 
vypouštěním splašků z obcí bez kanalizace a vypouštěním průmyslových znečištěných vod.  

· Těžba nerostů 

· Dopravní a technická infrastruktura 

§ Bude posouzen vliv dopravní a technické infrastruktury na funkce krajiny a její 
fragmentaci. 

§ Budou posouzeny hodnotné lokality nevhodné pro umístění zdrojů obnovitelné 
energie zejména solárních a větrných elektráren. 

· Rekreace a turistický ruch 

 

3.1.2.4 Rozbor požadavků na změny v území:  
· Bude proveden rozbor požadavků vyplývající z politiky územního rozvoje a ze zásad 

územního rozvoje  
· Bude proveden rozbor požadavků z územních plánů  
· Bude proveden rozbor požadavků z územních studií, regulačních plánů, požadavky vyplývající 

z předpokládané budoucí realizace záměrů s platným územním rozhodnutím a ze záměrů v 
realizaci.  
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· Bude proveden rozbor požadavků z komplexních pozemkových úprav  
· Bude proveden rozbor požadavků ze souvisejících oborových generelů a studií, programů, 

koncepcí a strategií  
 

3.1.2.5 Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území (stávajících, 
předpokládaných):  

· Bude proveden rozbor narušení vodního režimu (ohrožení povodněmi, suchem a dalšími 
důsledky narušení vodního režimu) 

· Bude proveden rozbor potenciálů zdrojů podzemní vody v závislosti na geologickém podloží 
· Bude proveden rozbor degradace rekreační funkce vodních ploch a vodních toků  
· Bude proveden rozbor ohrožení erozí (vodní a větrná eroze), sesuvy a erozně denudačními 

procesy  

· Bude proveden rozbor znečištění a kontaminace složek prostředí včetně revize starých 
ekologických zátěží (revize a doplnění dat pro sledovaný jev ÚAP č. 64) 

§ Chemické procesy: kontaminace a degradace půd, znečištění vod 

§ Stanovení stupně znečištění a kontaminace půd emisemi ze stávajícího 
urbanizovaného území a industriálních center 

§ Radonové riziko 

· Bude zhodnoceno snižování a ztráta biodiverzity, snižování prostupnosti krajiny a 
fragmentace krajiny, střety dálkových migračních koridorů, střety a nenávaznosti ÚSES, 
místní problémová migrační místa  

· Budou zhodnoceny opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině a v kontaktu 
s ní  

· Budou zhodnoceny zátěže ze stávajícího urbanizovaného území, ploch rekreace a sportu a z 
provozu dopravní a technické infrastruktury a předpokládané zátěže z území navržených k 
urbanizaci, navržených ploch rekreace a sportu a z navržené dopravní a technické 
infrastruktury 

· Bude zpracován podrobný landuse/landcover pro možnost určení stávající a předpokládané 
zátěže území. Landuse členěný v kategoriích a podkategoriích dle přílohy A tohoto zadání 

· Budou zhodnoceny zátěže ze stávající těžby a předpokládané zátěže z navržené těžby 
nerostných surovin  

· Bude zhodnoceno stávající narušení a potenciální ohrožení identifikovaných historických, 
kulturních a estetických hodnot, rozbor funkcí a prvků degradujících přítomné hodnoty nebo 
bránících udržení a využití hodnot v rozvoji území15 

 vyplývající především  

§ z existujícího využití území   
§ z charakteru zástavby a jednotlivých staveb 

§ z vyváženosti krajinných složek a prvků16
 

§ ze záměrů změn ve využití území (především zastavitelné plochy, jejich účel využití 
a podmínky jejich prostorového uspořádání) v územních plánech - ze záměrů 
pozemkových úprav (především v plánu společných zařízení) 

§ ze záměrů protipovodňových opatření 
§ ze záměrů zemědělského a lesního hospodářství 

 

Kulturní a historické hodnoty krajiny, tkvící v přítomných stopách postupného vývoje a kultivace 
krajiny

17, mohou být ohroženy záměry změn využití území, zejména záměry rozvoje zástavby, 
                                                           
15

 Tento rozbor navazuje na identifikaci hodnot z kapitoly „Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území“ a bude 
promítnut zásadami využití území a řešením problémů do „Návrhu ÚSK – Stanovení cílové vize krajiny“ 
16

 Posouzení vyváženosti krajinných složek a prvků 
Vyvážené - kulturní složky v souladu s přírodními, architektura respektuje přirozený vývoj 
Částečně vyvážené - převaha pozitivních krajinných prvků, ale výskyt prvků, které nerespektují harmonické 
měřítko v krajině 
Nevyvážené - významný podíl prvků, které negativně ovlivňují krajinný ráz 
17

 Může se jednat o dochovanost krajinné struktury (skladby ploch lesních, polních, luk a pastvin, rybníků a 
vodohospodářských zařízení, sídel a prvků osídlení, cest) stejně jako o dochovanost historických staveb a 
architektonických souborů. 
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výstavby staveb dopravní a technické infrastruktury nebo záměry hospodaření v krajině. Vznikají 
problémy, spojené s rizikem zániku nebo degradace těchto hodnot s možným dopadem na snížení 
krajinného potenciálu, na hodnotnou urbanistickou strukturu sídel, na změnu a snížení krajinného rázu 
a snížení kulturní identity krajiny. To se týká také zachování takového zapojení sídel do krajiny, které 
představuje cenný pozitivní znak rázu krajiny. Ohrožením může být (zejména u vesnické zástavby a u 
malých měst) také rozvoj zástavby, ovlivňující siluetu sídla a vztah okraje sídla ke krajinnému rámci.  

 

Estetické hodnoty krajiny (též krajinářsko-estetické hodnoty) se podílejí na výraznosti, působivosti a 
individualitě obrazu krajiny a dílčích scenérií krajiny. Spoluvytvářejí charakter a ráz krajiny18. 

Estetické hodnoty krajiny jsou dány především prostorovou skladbou, vymezením a charakterem 
krajinných prostorů, přítomností a výrazností terénních a architektonických dominant, čitelností 
bodových, liniových a plošných struktur v obrazu krajiny, rozlišitelností a neopakovatelností scenérií, 
harmonií scenérií a absencí rušivých či měřítkově se vymykajících prvků. Zásahy do přítomných 
estetických hodnot, jejich zánik, změna nebo degradace jejich významu mohou představovat snížení 
krajinného potenciálu, snížení krajinného rázu a degradaci individuality krajiny.  

  

                                                           
18

 Viz § 12 zák. č. 114/1992 Sb. 
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3.2 Návrh územní studie krajiny  

Řešení návrhu ÚSK naváže na výsledky analytické části, zejména s cílem optimálního využití 
zjištěných krajinných potenciálů a řešení střetů, snižování rizik a předcházení ohrožení z hlediska 
vývoje životního prostředí i z hlediska uspokojení potřeb člověka v krajině.  

Návrh ÚSK bude obsahovat:  

3.2.1 Stanovení cílové vize krajiny a priorit vývoje území  
· Stanovení cílové vize krajiny a priorit vývoje území, ve vazbě na ZÚR19

 a s ohledem na stav 
území včetně typů krajiny, hodnot, rizik a limitů v území a požadavky obyvatel, při nastavení 
vhodné formy spolupráce s veřejností  

§ Definování cílových vizí pro každý krajinný okrsek. 
§ Cílové vize budou obsahovat upřesnění cílových charakteristik krajiny a stanovení 

zásad pro koncepci plánování krajiny a zásad pro rozhodování v území 

· Upřesnění cílových charakteristik krajiny dle specifik jednotlivých krajinných okrsků do podoby 
cílových vizí krajiny. 

· Stanovení zásad pro koncepci plánování krajiny a zásad pro rozhodování v území z různých 
pohledů krajinářské problematiky včetně návrhů optimálního využití ploch resp. změn ve 
využití území, zdůraznění zásadních hodnot a limitů v krajině a zásad řešení problémů 
zejména v problematice zadržení vody v krajině, snížení vodní a větrné eroze, prostupnosti 
zemědělské krajiny, rekreačního využití krajiny, řešení ÚSES, v zachování a rozvoje 
krajinářsko-estetických a kulturně historických hodnot krajiny.  

· Stanovení zásad využití území ve vymezených krajinných okrscích, které budou formulovány 
tak, aby mohly sloužit jako podklad pro plánování a pro rozhodování v území 

 
Cílová vize krajiny je dle ZadÚSK pojmem odpovídajícím „cílové charakteristice krajiny“ ve smyslu 
Vyhl. č. 500/2006 Sb. a tudíž i ve smyslu Evropské úmluvy o krajině. Evropská úmluva o krajině 
popisuje cílovou charakteristiku krajiny takto: Cílová charakteristika krajiny znamená přání a 
požadavky obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu 
kompetentními veřejnými orgány. 
Podle Přílohy č. 4 k Vyhl. č. 500/2006 Sb. se cílové charakteristiky krajiny definují pro typy krajiny, 
vymezené v grafické části zásad územního rozvoje (ZÚR). Protože všechny kraje mají ZÚR 
zpracovány a aktualizovány, jsou k dispozici i cílové charakteristiky krajiny pro vymezené typy krajiny. 
Typy krajiny v ZÚR však neodpovídají správnímu území ORP (jsou vymezovány podle jiných kritérií 
než podle správních hranic). Je možné, že na území ORP jsou Zásadami územního rozvoje 
vymezeny různé typy krajiny anebo bude území ORP ležet v jednom typu krajiny. V každém případě 
musí územní studie krajiny v bodě „stanovení cílové vize krajiny“ zohlednit cílové charakteristiky 
krajiny, definované v ZÚR pro typy krajiny vymezené v grafické části ZÚR. 
Prakticky to znamená, že cílové charakteristiky krajiny, definované v ZÚR pro určitou krajinu (pro typ 
krajiny) budou upřesněny pro krajinné okrsky, ležící v této krajině (v tomto typu krajiny) a to podle 
krajinných potenciálů jednotlivých krajinných okrsků, podle míry ohrožení hodnot a podle požadavků 
na hospodaření, rozvoj osídlení a rekreace s přihlédnutí k dalším specifickým podmínkám a 
požadavkům na rozvoj území daného okrsku. Tato část návrhu je pro ÚSKLib klíčová, neboť vyjadřuje 
zásady pro koncepci plánování krajiny a pro rozhodování z různých pohledů krajinářské problematiky.   
Pro vymezení krajinných okrsků využít a zkoordinovat vymezení oblastí, podoblastí a míst krajinného 
rázu ve studiích Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO JH (2008), studie Vymezení oblastí 
krajinného rázu Libereckého kraje (2009) a v ZÚR Libereckého kraje (zásady Z45, Z64, Z65, Z66, 
Z67) včetně koordinace se základními krajinnými typy. Uvedené dokumenty jsou projednané a nebylo 
by vhodné navrhovat zcela jiné členění území. Dále by bylo vhodné, aby se územní studie na území 
CHKO JH podrobněji zabývala vyhodnocením základních krajinných typů dle reliéfu, význačnosti a 
unicity (viz Výkres oblastí se shodným krajinným typem v platných ZÚR LK). 

 

                                                           
19

 Přitom je možno korigovat či doplnit priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
ze ZÚR 
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3.2.2 Členění území na krajinné okrsky20  

Členění území na krajinné okrsky spojitě pokrývající správní území ORP včetně základních 
charakteristik každého okrsku.  

· Popis vymezení krajinných okrsků včetně zdůvodnění postupu a výsledku 

· Popis charakteristik každého okrsku (přírodní, kulturní a historické charakteristiky a prostorové 
vymezení). 

Podmínkou zpracování je skladebnost krajinných okrsků a urbanistických celků spočívající v odlišnosti 
základních znaků zastavěného území (parcelace, prostorové rozmístění zástavby, orientace zástavby 
vzhledem k terénu a hlavní krajinné ose a typologie zástavby) v jednotlivých krajinných prostorech. 
Návaznost vymezení krajinných okrsků na vymezení identických urbanistických celků zastavěného 
území. Záměrem je zpracovat komplexní analýzu území, rozdělení celého území ORP do zón 
shodného charakteru. Podmínkou tohoto řešení je vzájemná skladebnost krajinných okrsků a 
urbanistických celků, což znamená, že zastavěné území jednoho krajinného okrsku by mělo být 
v základních znacích odlišné od zastavěného území jiného krajinného okrsku. 

 „Krajinný okrsek je základní skladebná relativně homogenní část krajiny, která se od sousedních 
krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem využití“ 
(ZadÚSK). Homogenita krajiny spočívá především v charakteru georeliéfu, v charakteru vegetačního 
krytu, ovlivněného hospodářskou - zejména zemědělskou -  činností a charakterem osídlení a 
jednotlivých sídel, což je ovlivněno kulturně historickým vývojem a průmětem socio-kulturních a 
socioekonomických podmínek. Celé správní území  ORP Liberec bude spojitě pokryto krajinnými 
okrsky. 
Pro vzájemné rozhraničení (delimitaci) okrsků, které spojitě pokrývají území ORP, jsou základními 
východisky hlediska přírodní charakteristiky, využití území osídlením a hospodářskou činností a 
způsob prostorového členění krajiny na charakterově (více či méně) odlišné jednotky. Velikost okrsku 
závisí na kritériích členění, zejména na dimenzích prostorového členění krajiny21

.   
Kritéria pro vymezení míst krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb.22 jsou velmi blízká a 
je tudíž možno vymezit zároveň krajinné okrsky a místa krajinného rázu (MKR) ve stejných hranicích. 
Postup delimitace (stanovení hranic, rozhraničení) „krajinných okrsků“ vychází z vymezení „Míst 
krajinného rázu“ (MKR) a je možné ji provést ve dvou krocích – pomocí „empirického členění krajiny 
dle charakteru“ a pomocí „superpozice dílčích krajinných rozhraní“. Vzájemným porovnáním obou 
kroků vzniknou hranice MKR, přičemž hranice MKR jsou převzaty jako podklad pro hranice krajinných 
okrsků (OKR). Převzaté hranice mohou být přizpůsobeny potřebám dalšího využití v územně 
plánovacích procesech i v procesech rozhodovacích a mohou být přizpůsobeny dle dalších hledisek 
potenciálů území. Hranice MKR a OKR nemusí být proto zcela totožné.  I když polohu charakterového 
rozhraní nelze přesně definovat, delimitace je provedena tak, aby rozhraní (hranice MKR) byly vedeny 
po  - v krajině seznatelných – liniích. Jedné se o nejčastěji o cesty, okraje lesů a místy i rozvodí. 
Jednoznačnost hranic neodpovídá povaze problematiky krajinného rázu ani vymezení krajinných 
okrsků, kde charakter krajiny se povětšinou mění plynule (s výjimkou rozhraní otevřené zemědělské 
krajiny a krajiny se souvislým lesním porostem) a ke změně charakteru krajiny dochází zpravidla 
v určitém pásu. Navzdory tomu - z výše uvedených důvodů – musí být delimitace provedena nad 
katastrální mapou. 
Superpozice rozhraní. Na schématech biogeografických regionů, geomorfologických okrsků, typů 
oblastí se shodnou cílovou charakteristikou, typologie krajiny dle osídlení a rozvodí je možno 
pozorovat dílčí krajinná rozhraní, reflektující různá kritéria rozhraničení. Vzájemným překrytím těchto 
rozhraní (superpozicí) je možno abstrahovat takové hranice jednotlivých segmentů krajiny, které 
spojují nejvíce hledisek vztahujících se k odlišnosti, specifičnosti, individualitě, či rázovitosti krajiny.  
Naznačení krajinných rozhraní, vzniklých superpozicí dílčích rozhraní je nutno porovnat s vizuálně, 
resp. intuitivně vymezenými hranicemi, vyplývajícími z empirického členění, zejména s vizuálně 
vnímaným prostorovým členěním krajiny. Rozhraní lesů, otevřené zemědělské krajiny a 
urbanizovaných území společně s vizuálně zpozorovanými terénními horizonty napomáhá vymezení 
konvizuálních prostorů – charakterově relativně homogenních a prostorově čitelně vymezených částí 
krajiny, které jsou jednotkami prostorového členění krajiny, významnými pro delimitaci krajinných 
okrsků.   

                                                           
20

 Definice krajinného okrsku viz slovník vybraných pojmů 
21

 Místo krajinného rázu, resp. krajinný okrsek se svou rozlohou pohybuje zpravidla (v závislosti na prostorové 
struktuře krajiny a na struktuře osídlení) v rozmezí 12 – 30 km

2
.  

22
 Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti… (odst. 

(1) § 12 zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění) 
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3.2.3 Ochrana a rozvoj hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů  

· Zpřesnění typů krajin a cílových charakteristik krajiny  
· Zpřesnění hranic typů krajin vymezených v ZÚR Libereckého kraje v podrobnosti měřítka 

vymezení krajinných okrsků: 

§ oblasti a podoblasti krajinného rázu 

§ zpřesnění cílových charakteristik dle ZÚR do podrobnosti cílových vizí pro 
jednotlivé krajinné okrsky 

§ součástí textové části bude zdůvodnění a popis upřesnění hranic typů krajiny a 
upřesněné cílové charakteristiky krajiny – stanovení cílové vize krajiny pro 
jednotlivé krajinné okrsky  

 
Vymezení typů krajin v ZÚR Libereckého kraje se opírá především o prostorové členění krajiny, o 
převládající způsob využití a o hlediska krajinného rázu. Tento přístup koresponduje se způsobem 
vymezení krajinných okrsků v ÚSKLib. Zpřesnění typů krajiny (pouze oblastí krajinného rázu – typy 
dle využití a dle reliéfu, význačnosti a unicity nemusí být nutně upřesněny), které jsou v ZÚR 
vymezeny v měř. 1:100 000, bude v souvislosti s podrobným vymezením krajinných okrsků 
revidováno a upřesněno do měř. 1:10 000. Cílové charakteristiky krajiny, které jsou v ZÚR definovány 
pro území (oblasti krajinného rázu, typy dle využití, typy dle reliéfu, význačnosti a unicity), zahrnují 
více krajinných okrsků a je nutno proto tyto cílové charakteristiky upřesnit do podrobnosti krajinných 
okrsků.   

· Návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot (přírodní hodnoty, historické a kulturní 
hodnoty, estetické hodnoty) a potenciálů (včetně případných požadavků na ochranu kulturních 
hodnot území, např. krajinných horizontů, panoramat, kompozičních os v krajině, apod.)  

§ budou vyjádřeny zásady pro ochranu krajinného rázu, pro ochranu segmentů 
kulturní historické krajiny a pro definování regionů lidové architektury s cílem 
zachování a rozvoje, resp. optimálního využití identifikovaných hodnot. Zásady 
reagují jak na identifikaci hodnot, tak také na identifikaci problémů a ohrožení těchto 
hodnot a vyjadřují podmínky pro plánování krajiny a pro rozhodování v území.  

§ budou stanoveny ochranné podmínky krajinného rázu pro jednotlivé krajinné okrsky 

§ budou stanoveny ochranné podmínky pro významné a emblematické znaky obrazu 
krajiny 

§ budou stanoveny ochranné podmínky pro cenné segmenty historické kulturní 
krajiny, resp. pro ochranu dílčích kulturních a historických hodnot 

§ budou stanoveny ochranné podmínky ro regiony lidové architektury a pro jednotlivá 

sídla s cennou urbanistickou strukturou 

 

Ochrana a rozvoj hodnot krajiny navazují na jejich předchozí identifikaci a vyhodnocení (klasifikaci). 
Textová i grafická část bude proto muset definovat způsoby ochrany identifikovaných hodnot a vytvořit 
takové vymezení cenných území, které by bylo možno přejmout do ÚAP a do koncepce uspořádání 
krajiny v územních plánech. 
Charakteristickým typem historické kulturní krajiny v Libereckém kraji je krajina zemědělská nebo 
lesozemědělská. V této krajině je možno hledat dochované prvky a struktury zemědělských 
hospodářských celků, které zahrnovaly jak zemědělské hospodářství, tak i lesní hospodářství nebo 
byly orientovány k převažující jedné z těchto dvou činností. Zemědělské a lesní plochy se v krajině 
prolínaly s vodotečemi, vodohospodářskými stavbami a zařízeními (vodní kanály, strouhy, náhony 
atd.) a rybníky nebo jinými umělými vodními nádržemi (např. pro těžbu rud, nebo pro plavení dřeva). V 
krajině mohou být dochovány hospodářské celky nebo spíše jejich fragmenty z období baroka s 
intenzivním hospodařením na panské (dominikální) nebo klášterní půdě a období 19. stol. s vlivy 
industrializace, projevující se v krajině ve zpracování zemědělské produkce, ve zpracování dřeva a v 
těžbě a zpracování nerostů. Za historické krajinné struktury, res. cenné segmenty historické kulturní 
krajiny považujeme území s dochovaným členěním historické plužiny, krajiny s dochovanou 
prostorovou strukturou (poloha a velikost ploch orné půdy, luk, pastvin, lesů, sadů, rybníků a 
souvisejících hospodářských staveb) a krajiny s typickou strukturou osídlení a zemědělských či 
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lesních ploch (vzájemná vazba lesních lánových vsí, rozptýleného osídlení apod.). Dochované stopy 
hospodaření období baroka a 19. stol. výrazně ovlivnily obraz krajiny a projevují se v něm až do 
současnosti. Jedná se o kulturní hodnotu krajiny, kterou je třeba chránit prostředky památkové péče, 
ochrany přírody a nástroji krajinného a územního plánování. 
 

3.2.4 Řešení požadavků a potřeb člověka v krajině  

· Návrh opatření pro optimalizaci hospodaření a využití krajiny, přičemž: 

§ Upřednostnit primární funkce nezastavěného území před invazivními vlivy lidské 
činnosti na krajinu (např. rekreace, cestovního ruchu, sportovního vyžití) s ohledem 
na zásadní význam zemědělské půdy pro ostatní složky životního prostředí. 

§ Eliminovat zábory kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany pro návrhy 
ekologických přírodních prvků ve smyslu definice § 3aa odst. 4 a § 4m zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Na ostatních půdách 
navrhovat tyto prvky smysluplně, např. v rámci protierozních opatření a žádoucích 

změn v krajině. Totožně postupovat při navrhování lokalit vhodných k zalesnění 
pouze na půdách extrémních vlastností (zamokřené, kamenité, svažité). 

§ Na nevyužívané vysoce chráněné zemědělské půdě neplánovat nevratné změny ve 
využití území a návrhem spíše konzervovat půdu pro její možné budoucí produkční 
využití. Jednotlivými návrhy dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu obsažené v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů. 

§ Při navrhování krajinné zeleně vzít v potaz místa soustředěného povrchového 
odtoku z přívalových srážek, tzv. kritické body (princip metody kritických bodů), 
které vytipoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G Masaryka, v.v.i. a tím 
vyloučit potenciální negativní důsledky vydatných srážek na ZPF. 

§ návrh opatření pro pěstování plodin rizikových pro zhoršování stavu krajiny 

· Návrh opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka  

§ Doplnění cestní sítě, obnova zaniklých cest 
§ Návaznost cyklotras 

§ Vyhodnocení potřeby budovaní dalších lesních cest  
§ Při zajišťování průchodnosti krajiny zajistit cestní síť nezpevněnou, popř. volit 

úpravu povrchů z přírodě blízkých materiálů tak, aby nedocházelo ke změně 
hydrogeologických a odtokových poměrů v území. Minimalizovat zásahy do 
rostlého půdního profilu a jednotlivých půdních horizontů. Zároveň tím vyloučit 
lokální změny mikroklimatu při extrémních teplotách a jejich negativní vliv na půdu a 
v ní žijící organismy (fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy). 

· Návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu (Respektovat Územní studii Koncepce 
rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory a platné územní plány) 

· Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z územně plánovací 
dokumentace a z dalších podkladů vč. řešení problému srůstání sídel 

3.2.5 Řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v 
krajině 

· Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke 
zlepšení protipovodňové ochrany území  

§ Vymezení odtokových oblastí, opatření ke zpomalení odtoku vody a zadržování 
vody a omezit dopady bleskových záplav.  

§ Modelování odtokových poměrů v lese a v návaznosti na sousední plochy, 
zadržování a odtok vody z lesních porostů v závislosti na půdním a rostlinném 
krytu. 

· Definovat principy a technické možnosti vedoucí ke zlepšení vsakování dešťových vod 
(obnovení stavu podzemních vod a snížení povrchového odtoku srážek z území jako 
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preventivní opatření proti povodním). Stanovit principy a zásady hospodaření s dešťovými 
vodami v území. 

· Vymezení oblastí ohrožených nedostatkem a kvalitou vody pro zásobování území ve vztahu k 
jeho urbanizaci a antropomorfizaci (např. individuální studny, individuální ČOV) 

· Návrh opatření k udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů 
při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a 
mokřadů. 

· navrhnout území vhodná pro revitalizaci vodních toků a údolních niv 
§ územně vymezit údolní nivy (doplnění a upřesnění jevu ÚAP č. 22)   
§ Navrhnout podmínky využití a ochrany říčních a potočních niv jako významného 

prvku stabilizujícího vodní režim v krajině  
§ Vytipovat úseky vodních toků vhodných k revitalizaci (např. odrubnění) 

· Vytipovat území a prvky vhodné k realizaci 
§ tvorby nových vodních ploch;  
§ výsadba zeleně včetně alejí v krajině a jejich obnova 

· Doporučení pro řešení protierozní ochrany (v návaznosti na podrobný landuse, reliéf terénu a 
způsob obhospodařování) 

· Doporučení pro řešení problémů v oblasti znečištění a kontaminace, vyplavování humusu, 
splavování hnojiv, akumulace a odnos do vodních nádrží 

· Rámcový návrh úprav ÚSES (aktualizace, návrh dílčích doplnění, včetně návrhu přeměny 
nefunkčních součástí ÚSES na funkční a podmínek jejich ochrany) - zajistit návaznost na 
sousední ORP   

· Ve vhodných případech navrhnout interakční prvky a jejich ochranu (územní ochrana v ÚP) 
· Návrh na vyhlášení přechodně chráněných ploch, VKP a památných stromů a navrhnout 

podmínky jejich ochrany 

· Navrhnout zásady pro zalesňování nelesních pozemků ve vztahu k diverzitě krajiny a ochraně 
krajinného rázu 

· Navrhnout zásady pro pěstování biomasy, rychlerostoucích dřevin, plantáží vánočních 
stromků, speciálních plodin, intenzivních sadů, vyžadujících zvláštní zařízení (v krajinném 
rázu netypická - oplocení, konstrukce, ochranné sítě, apod.), apod.  

· Navrhnout zásady pro umisťovány obnovitelných zdrojů energie s grafickým vymezením 
lokalit nevhodných pro toto využití 

· Návrh zpřesnění migračně významných území, dálkových migračních koridorů, návrh řešení 
střetů v místech omezení dálkových migračních koridorů a v problémových lokálních 
migračních místech. Navrhnout podmínky jejich ochrany.  

· Doporučení dalších opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity a k předcházení fragmentace 
krajiny

23 
 

§ Zpřesnění typů povrchu (spojitý podrobný Landuse/Landcover, mapování druhové 
skladby a biodiverzity, mapování antropogenních povrchů, environmentální zátěž 
území) – Landuse členěný v kategoriích a podkategoriích dle přílohy č. 1 

· Vymezení ploch vyžadujících revitalizaci anebo renaturalizaci24 krajiny  

· Návrh opatření pro transformaci zjištěných významných opuštěných areálů a ploch ve volné 
krajině a v kontaktu s ní  

· Návrh snižování nepřiměřených zátěží v území  
· Doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu (změny velikosti půdních 

bloků, zadržování vody v krajině, zvyšování koeficientu ekologické stability, změny využití 
území apod.)  

Výstupy z jednotlivých témat budou využity pro formulaci rámcových podmínek využití krajinných 

                                                           
23

 Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí části, které 
postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace v sobě zpravidla zahrnuje 
postupné snižování kvality. Lze rozlišovat neúměrnou (disproporční) fragmentaci krajiny, kdy v důsledku 
antropogenní činnosti (zpravidla realizací nových dopravních staveb) dochází k negativním změnám krajinné 
matrice a žádoucí fragmentaci krajiny směřující ke zlepšení stávajícího krajinného rázu (pozitivní změny  
krajinné matrice, např. zmenšení výměr jednotlivých zemědělských produkčních ploch, diverzifikace ZPF, 
vytváření strukturované krajiny apod.). 
24

 Renaturalizací je míněno obnovení původního přírodního stavu po skončení nějakého lidského 
(antropogenního) zásahu
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okrsků a rámcových doporučení pro opatření.  

· Rámcové podmínky využití – Podmínky budou podkladem pro podrobnější zpracování 
řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnou požadavky na řešení plošného i 
prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu) a na 
stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech.  

· Rámcová doporučení pro opatření - Budou podkladem pro činnost jiných orgánů veřejné 
správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří mohou uložit a realizovat opatření 
ke zlepšení stavu krajiny.  

Rámcové podmínky využití a rámcová doporučení pro opatření budou v ÚSK formulovány vždy, a to 
zvlášť pro každý krajinný okrsek. Vedle potřeb krajiny z hlediska životního prostředí budou 
zohledňovat rovněž potřeby člověka jakožto uživatele krajiny.  

7
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4 Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a 

grafické části územní studie krajiny  

4.1 Doplňující průzkumy a rozbory  

4.1.1 Textová část  

Obsahem textové části průzkumů bude popis zjištěného současného stavu území, vycházející z 
použitých podkladů (včetně oborových dokumentů a datových zdrojů) a terénních průzkumů a dalších 
provedených průzkumů. Přílohou bude rovněž komentovaná fotodokumentace z terénních průzkumů. 
Budou-li vedle terénních průzkumů provedeny ještě další (zpravidla oborově zaměřené) doplňující 
průzkumy, bude přílohou kompletní výstup nebo nejdůležitější části těchto průzkumů.  
Obsah textové části rozborů bude strukturován dle tematické náplně rozborů. Vždy budou přehledně 
uvedeny výchozí podklady a zdroje.  

Textová část bude členěna následujícím způsobem: 
a) Popis stavu území 
b) Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území včetně pasportů jednotlivých sídel 
c) Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů v území a vyhodnocení míry jejich 

využitelnosti 
d) Rozbor využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb 
e) Rozbor požadavků na změny v území 
f) Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území 
g) Souhrnné vyhodnocení  
· bude mimo jiné obsahovat:  

§ Zjištěné hlavní hodnoty a potenciály krajiny 
§ Zjištěná hlavní ohrožení, rizika a problémy v území 
§ Vyhodnocení a zpřesnění typů krajin ze ZÚR 
§ Určení problémů k řešení v návrhu ÚSK včetně nově uplatňovaných námětů na 

provedení změn v území  
§ Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů.  

4.1.2 Grafická část  

Grafická část bude vždy obsahovat:  
1) Výkres současného (aktuálního) stavu území 
2) Výkres rámcového vymezení hodnot a krajinných potenciálů  

· bude mimo jiné obsahovat  
§ grafické vymezení zpřesněných typů krajin ze ZÚR,   
§ identifikované kulturně-historické a estetické hodnoty, 
§ identifikované rušivé prvky a funkce degradující estetické hodnoty,  
§ identifikované rušivé prvky a funkce degradující kulturně-historické hodnoty 
§ segmenty krajiny s dochovanými historickými strukturami  
§ segmenty krajiny se soustředěnými estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem 

a vztahy 
§ Identifikované panoramatické a kompoziční hodnoty 
§ Identifikované krajinné dominanty a hodnotnou zeleň 
§ hodnoty a vlastností krajiny, které vytvářejí předpoklady potenciálu krajiny 
§ rámcové vymezení území s krajinnými potenciály25

 
§ vymezení oblastí a míst krajinného rázu a pásem odstupňované ochrany jakožto 

výstup Preventivního hodnocení krajinného rázu 

 

 

3) Výkres limitů26
 

4) Problémový výkres  

                                                           
25

 V rámci těchto území budou vyznačeny segmenty krajiny se soustředěnými hodnotami a vysokou ochranou 
krajinného rázu, vymezené na základě vyhodnocení krajinného rázu ORP (pásma odstupňované ochrany) 
26

 Včetně graficky zobrazitelných limitů environmentálních, ekonomických a sociálních 
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· bude mimo jiné graficky vyjadřovat výsledky celkového vyhodnocení problémů vazeb sídel a 
krajiny (v případě města Liberec v otázce rekreačních vazeb struktury města a krajiny) 

5) Výkres jevů navržených na doplnění do ÚAP 
6) Přehledný výkres rozborů území (měřítko 1 : 25 000)  

Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy zpracovány v měřítku 1 : 10 000. Všechny 
datové sady sloužící jako podklad pro výstupy ÚSK budou zpracovány (upřesněny) nad mapovým 
podkladem v měřítku katastrální mapy 1 : 1 000.  

Grafická část bude doplněna dalšími výkresy:  

a) Bude obsahovat samostatnou grafickou přílohu Výkresu rámcového vymezení hodnot a 
krajinných potenciálů – „Sídla a krajina“ - sídla a prvky osídlení s cennou urbanistickou 
strukturou a s harmonickým zapojením do krajinného rámce, identifikace významných rysů 
vztahu sídel a krajiny vč. vymezení pohledově exponovaných míst nevhodných k urbanizaci  

b) Bude obsahovat samostatnou grafickou přílohu Výkresu rámcového vymezení hodnot a 
krajinných potenciálů – „Liberec – vazba města a krajiny s ohledem na rekreační funkci“ 

V případě potřeby, lze grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy. Pro přehlednost zobrazení, 
lze uvedené výkresy dále rozdělit, přičemž musí být zachována logická provázanost tematických celků 
a vypovídající hodnota výstupu. 

4.2 Návrh územní studie krajiny  

4.2.1 Textová část  

Textová část bude členěna následujícím způsobem: 
a) Stanovení cílové vize krajiny 

27
 

b) Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů  
c) Návrh řešení potřeb člověka v krajině 

d) Návrh řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině 

e) Členění území na krajinné okrsky, pro něž se stanoví:  
§ Rámcové podmínky využití  
§ Rámcová doporučení pro opatření  

f) Závěr  
Závěr bude obsahovat:  

· Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu v územně plánovací dokumentaci, včetně 
návrhů změn  

· stávající územně plánovací dokumentace 

· Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti orgánů veřejné správy a dalších 
subjektů 

· Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů 

· Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které nelze vyřešit v rozsahu a 
podrobnosti  

· ÚSK  

Všechny části závěru budou doplněny odůvodněním.  

  

                                                           
27

 Cílová charakteristika krajiny dle Evropské úmluvy o krajině 
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4.2.2 Grafická část  

Grafická část bude obsahovat:  
1) Hlavní výkres, který bude zejména obsahovat:  

§ zpřesněné vymezení typů krajin28, oblastí a podoblastí krajinného rázu. 

§ pásma odstupňované ochrany krajinného rázu z preventivního hodnocení  
§ Členění území na krajinné okrsky  

§ Graficky zobrazitelné součásti návrhu ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití 
krajinných potenciálů  

§ Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení potřeb člověka v krajině  

§ Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení problémů, snižování ohrožení a 
předcházení rizikům v krajině  

§ Graficky zobrazitelné součásti rámcových podmínek využití  

§ Graficky zobrazitelné součásti rámcových doporučení pro opatření 

2) Výkres vymezení navržených změn ve využívání ploch 

3) Výkres jevů navržených na doplnění ÚAP  

§ segmenty krajiny s dochovanými historickými strukturami (navrhovaný jev 
„Historická kulturní krajina“) 

§ místa krajinného rázu (jev č. 18) 

§ sídla a části s cennou a dochovanou urbanistickou strukturou (jev č. 11 – 
„urbanistické hodnoty“) 

§ segmenty krajiny se soustředěním dochovaných typů lidové architektury 
(upřesnění jevu č. 12 – „region lidové architektury“) 

§ místa významných výhledů na krajinné prostory (jev č. 20) 

§ drobná architektura v krajině (jev č. 14) 

§ významný krajinný prvek (jev č. 22) 

§ staré zátěže území a kontaminované plochy (jev č. 64) 

§ dále jevy dle průzkumů a rozborů 

4) Samostatná mapa podrobného landuse/landcover bude odevzdána pouze v digitální 
formě. 

5) Přehledný výkres celkového řešení (měřítko 1 : 25 000)  

 

Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy zpracovány v měřítku 1 : 10 000. Všechny 
datové sady sloužící jako podklad pro výstupy ÚSK budou zpracovány (upřesněny) nad mapovým 
podkladem v měřítku katastrální mapy 1 : 1 000.  

V případě potřeby, lze grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy. Pro přehlednost zobrazení, 
lze uvedené výkresy dále rozdělit, přičemž musí být zachována logická provázanost tematických celků 
a vypovídající hodnota výstupu. 

 

 

 

                                                           
28

 Zpřesnění typů krajiny, vymezených v ZÚR Libereckého kraje, se bude týkat pouze Oblastí krajinného rázu, 
jejichž hranice budou zpřesněny nad katastrální mapou. Typy krajiny dle převládajícího využití a dle Typologie 
krajiny ČR není nutno upřesňovat 
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5 Slovník vybraných pojmů  
Cílová charakteristika krajiny  

Evropská úmluva o krajině popisuje cílovou charakteristiku krajiny takto: Cílová charakteristika krajiny 
znamená přání a požadavky obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované 
pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány.29

 

 

Charakteristika krajiny  

Uvedený pojem z Evropské úmluvy o krajině lze dále konkretizovat např. takto: Charakteristikou 
krajiny rozumíme takový znak krajiny (objekt, vlastnost, asociace), který je pro krajinu specifický 
(určující její individuality) nebo typický (určující krajinný typ). Pro potřeby hodnocení krajinného rázu 
dělíme charakteristiky krajiny na charakteristiky primární (přírodní), sekundární a terciální (kulturní, 
historické) krajinné struktury. Vymezování charakteristik krajiny je předmětem posuzování krajinného 
rázu. [1]  

Krajina  

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny: Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým 
reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.30

 [1]  

Dle Evropské úmluvy o krajině: Krajina znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž 
charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů.31

 

Krajinný okrsek  

Krajinný okrsek je základní skladebná relativně homogenní část krajiny, která se od sousedních 
krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem využití.  

Krajinný potenciál viz Potenciál 
krajiny Krajinný ráz  

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti.

32
 

Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.33 

 

Předmětem ochrany krajinného rázu vzhledem k dikci zákona budou všechny přírodní, kulturní, 
historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny. [1]  

Potenciál  

Potenciál je souhrn možností, schopností, vhodností, předpokladů území/krajiny pro určitou činnost.  

Potenciál krajiny  

Potenciál krajiny / krajinný potenciál je schopnost krajiny poskytovat určité možnosti a předpoklady pro 
různorodé využívání krajiny s cílem uspokojit potřeby lidské společnosti. [2]  

Přírodní charakteristiky  

Přírodní charakteristiky jsou tvořeny základními abiotickými a biotickými prvky a jevy, jimiž jsou 
klimatické, geologické, geomorfologické, půdní, hydrologické a biogeografické poměry.   

[1] Krajinný ráz Zlínského kraje; Salašová, A., Žallmannová, E.; 2005.  
[2] In: Cestovný ruch v krajine; Pichlerová, M., Benčať, T.; Technická univerzita vo Zvolene, 2009.  

  

                                                           
29

 Čl. 1 písm. c) Evropské úmluvy o krajině 
30

 § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
31

 Čl. 1 písm. a) Evropské úmluvy o krajině 
32

 § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
33

 § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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6 Seznam příloh 

Příloha A: Landuse: Jednotlivé sledované kategorie a podkategorie 

7 Seznam použitých právních předpisů  

- sdělení č. 13/2005 Sb. m. s., o sjednání Evropské úmluvy o krajině 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

-  zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 

Sb.  

- zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

- v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů 

 

8 Seznam použitých vnitřních profesních předpisů  
- Autorizační řád České komory architektů  

9 Seznam použitých zkratek  

EU  Evropská unie 

ORP  Obec s rozšířenou působností 
ÚAP  Územně analytické podklady 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ÚSK  Územní studie krajiny  
ZÚR Zásady územního rozvoje 
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Landuse: Jednotlivé sledované kategorie a podkategorie uvádí následující tab.: 

A  

 

Krajinní 
prvek 

B 

 

ID 

         C 

 

Členění 
 

   D 

 

Sign. 

       E 

 

Popis z pohledu ÚP 

 

Návrh jednotné klasifikace  

Lesy 1 Produkční 1.1 Plochy lesní 
Přírodní lesní 
PUPFL 

Plochy lesní půdy 

 

 

Rekreační 1.2  

Zvláštního určení 1.3  

Nelesní 
stromová  
a křovištní 
vegetace 

2 Průvodní vegetace 

kanálů, toků 

2.1 Plochy- zeleň 

Smíšené, nezastav. plochy 

Veřejná ochranná a dopravní zeleň 

Krajinná zeleň 

Doprovodná zeleň 

 

Meze, remízky, solitéry, 
seskupení  

2.2 Stromy, stromořadí 
 

Sídelní  
vegetace 

 * (tab.2   ) 

3 Vegetace dopravních  
komunikací 

3.1 

(1.1-1.2) 

 

Vegetace průmyslových 

závodů a sídelně-

výrobních aglomerací 

3.2 

(3.2.1-3.2.4) 

 

Vegetace vlastních sídel 3.3 

(3.3.1-3.5.2) 

Parková a veřejná 

zeleň 

Rekreační zahrady 

Parky, hřbitovy 

Veřejná ochranná a doprovodná zeleň 

Parky a veřejná zeleň 

Urbanizovaná zeleň 

 

Vodní 
plochy a 

toky 

4 Přirozené: 
Toky:  

Plochy: 

Umělé: 
Toky:  

Plochy: 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 

Vodní toky a nádrže 

Prvky 

odkrytého 
substrátu 

5 Přirozené: skály, kary 
sutiny, odvaly, duny, 

strže 

Umělé: :lomy, hliniště, 
pískovny 

5.1 

 

 

5.2 

 

TTP 6 Louky 6.1 Plochy zemědělské 

Zemědělská výroba 

Louky pastviny, zahrady, sady 

Louky pastviny, zahrady, sady 

Chatové a zahradní osady 

Speciální zemědělská produkce 

Pastviny 6.2 

Další nedřevitá přirozená 
a polopřirozená 
společenstva 

6.3 

Trvalé 
zemědělské 

kultury  

7 Vinice 7.1 

Sady 7.2 

Chmelnice 7.3 

Skleníky 7.4 

Zahrady 7.5 

Zahrádkářské osady 7.6 

Ostatní 7.7 

Skupina 8 Pole 8.1 Zemědělské plochy 
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prvků 
orných ploch 

Dočasné traviny a 
krmoviny 

8.2 Orné půdy 

Rekreační 
areály 

9 Rekreační chaty 9.1 Chaty  

Chatové a zahradní osady 

Sportovní a rekreační  
areály 

Tělovýchova a sport 
Nezastavěné plochy 

 Chalupy 9.2 

Chatové osady 9.3 

Tábory 9.4 

Střediska CR 9.5 

Rekreačně- sportovní 
areály 

9.6 

Hřiště 9.7 

Stadiony 9.8 

Areály vodních sportů 9.9 

Areály zimních sportů 9.10 

Ostatní 9.11 

Obytné 
areály 

 

10 Charakter zástavby 

městský: 
Individuální 
Kolektivní 
Hromadný 

 

10.1 

 

10.1.1 

10.1.2 

10.1.3 

Bydlení 
Smíšené, obytné  
Smíšené centrální 
Bydlení maloměstského typu 

Bydlení v bytovém domě 

Bydlení individuální 
Bydlení hromadné 

Rodinné domy 

 

Charakter zástavby 

vesnický: 
Individuální 
Kolektivní 
Hromadný 

 

10.2 

 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3. 

Nízkopodlažní domy 

vesnického charakteru 

Smíšená zástavba 

vesnického charakteru 

Bydlení rekreačního 

typu 

Rodinné rekreační domy 

 

 

Areály 
služeb 

11 Zdravotní léčebný areál 11.1 Občanská vybavenost a 

služby Areály obchodní a 
stravovací sítě 

11.2 

Kulturní zařízení 11.3 

Administrativní budovy 11.4 

Infrastruktura 

Veřejná 

Technická 

11.5 

11.5.1 

11.5.2 

Občanské vybavení veřejné 
infrastruktury 

Technické infrastruktury 

Hřbitovy 11.6 Občanské vybavení-hřbitovy, 
Ostatní 11.7 Areály komerčních zájmů 

 

Těžební 
areály 

12 Povrchové lomy 12.1 Těžba nerostů 

Asanace a těžba uranu Podpovrchové lomy 12.2 

Cihelny 12.3 

Ostatní 12.4 

Průmyslové 
a skladové 
areály 

13 Strojírenská výroba 13.1 Plochy výrobní, obchodní 
a sklady 

 
Metalurgická výroba 13.2 

Potravinářská výroba 13.3 

Chemická výroba 13.4 

Spotřební průmyslová 
výroba 

13.5 

Sklady 13.6 

Drobné provozovny 13.7 

Skládky 
odpadu, 

odkaliště 

14 Skládky průmyslové: 
Specifické 

Odkaliště 

Kontaminované 

14.1 

14.1.1 

14.1.2 

14.1.3 
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skládky 

Skládky 

nebezpečného   
odpadu 

 

14.1.4 

Skládky zemědělské  
Kontaminované 

skládky 

Skládky 

nebezpečného   
odpadu 

14.2 

14.2.1 

 

14.2.2 

 

Skládky vodního 
hospodářství 
 

14.3  

Dopravní 
linie, plochy, 

areály 

15 Bodové: 
Stanice PHM 

Zastávky 

Garáže 

Dopravní vybavenost 
 

15.1 

15.1.1 

15.1.2 

15.1.3 

15.1.4 

Čerpací stanice PHM 

Dopravní vybavenost 
Garáže 

 

Linie: 

Cesty 

Silnice 

Účelové komunikace 

Železnice 

Letecké koridory 

Vodní cesty 

Ostatní 
 

 

 

15.2 

15.2.1 

15.2.2 

15.2.3 

15.2.4 

15.2.5 

15.2.6 

15.2.7 

Dopravní infrastruktura  
Silnice 

Dopravní železniční dráhy 

Pozemní komunikace 

Letecké koridory 

Ostatní pozemní  
komunikace  

Účelové komunikace Letiště 

Plochy infrastruktury 

Areály (letiště, přístavy) 15.3 

Plochy: 

(parkoviště) 
15.4 

Produktovo-

dy 

16 Podzemní 
Ropovody 

Kabely, 

Vodovody 

 

16.1 

16.1.1 

16.1.2 

16.1.3 

 

Nadzemní: 
Elektrická vedení, 
Telekomunikační vedení 
Plynovody 

16.2 

16.2.1 

16.2.2 

16.2.3 

 

Zeměděl- 
ské areály 

17 Objekty živočišné výroby 17.1 Zemědělství- živočišná výroba 

Skladové areály 17.2 

Mechanizační objekty  17.3 Technická vybavenost 
Výroba, zemědělské areály Skládky průmyslových 

hnojiv 

17.4 

Hnojiště, silážní jámy 17.5 

Lesohospo-

dářské areály 

18 Sklady dřeva 18.1  

Mechanizační dílny, 
prostory 

18.2  

Pily 18.3  

Vodohos- 

podářské 
stavby 

19 Meliorační stavby 19.1 Vodohospodářské a vodní stavby 

 

Vodohospodářské a vodní stavby 

 

Přečerpávací stanice 19.2 

Úpravny vody 19.3 

Kanály 19.4 

Hráze 19.5 

Vojenské 
areály 

20 Střelnice 20.1  

Cvičiště 20.2 
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Tab.2 Sídelní vegetace- kategorie 

Sídelní vegetace Sign. Kategorie Sign. 

Vegetace dopravních komunikací 3.1 Cestních dopravních tepen (dálnice, silnice, I. -
III. třídy) 

3.1.1 

Kolejové železniční trakce 3.1.2 

Vegetace průmyslných závodů a 
sídelně- výrobních aglomerací 

3.2 Území vlastního závodu 3.2.1 

Vegetace pásem pásma hygienické ochrany 3.2.2 

Průvodní radiální 3.2.3 

Obvodová, sídelní 3.2.4 

Vegetace vlastních sídel 3.3 Veřejných prostranství 3.3.1 

Ústředních a centrálních parků sadových 
náměstí a městských tříd, pěších zón 

3.3.1.1 

Průvodní vegetace silnic, komunikací, nábřeží 
vodních ploch a toků 

3.3.1.2 

Obytných souborů 3.3.2 

U bytových domů (okrskové parky, 
mezibloková vnitrobloková zeleň) 

3.3.2.1 

U rodinných domů 3.3.2.2 

Občanské vybavenosti 3.3.3 

Veřejných a ubytovacích zařízení 3.3.3.1 

Zdravotnických a léčebních zařízení 3.3.3.2 

Škol a předškolních zařízení 3.3.3.3 

Všesportovních areálů a zařízení, rekreačních 
středisek 

3.3.3.4 

Kulturních a veřejných zařízení 3.3.3.5 

U nákupních a obchodních středisek 3.3.3.6 

Speciální 3.3.4 

Didaktických zahrad (ZOO, botanické zahrady, 
arboreta, etnografické objekty) 

3.3.4.1 

Šlechtitelských stanic, výzkumných ústavů 
zaměřených na užitkové a okrasné dřeviny, 

3.3.4.2 

Hřbitovy a urnové háje 3.3.4.3 

Historické zahrady a jiné plochy chráněné 
vegetace 

3.3.4.4 

Speciální ochrannou funkci 3.3.4.5 

Hospodářská 3.3.5 

Zahrádkářské osady 3.3.5.1 

Ostatní hospodářská vegetace na území  katastru 

sídla (sady, vinice, plantáže,  zahradnictví ) 
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Smlouva o dílo  

                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Č. smlouvy zhotovitele: 

 

Č. smlouvy objednatele:  

 

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 smluvních Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora 

 

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel:                     Karel Hajlek STACO, TRUHLÁŘSTVÍ 

                                        K Bucharce 105 

    460 08, Liberec  

                                        IČO: 46738223 

                                                                                                                      

/dále jen zhotovitel/ 
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II. Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované 

dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho 

provedení. 

 

III. Dílo 

 

I. Dílem se dle této smlouvy rozumí obnova dřevěných lavic v parku v ulici Jablonecká , 

p.p.č. 957/1, k.ú. Liberec ve správě statutárního města Liberec dále jen „SML“, v roz-

sahu dle nabídky zhotovitele ze dne 31.7. 2016  uvedené v příloze č. 1, která tvoří ne-

dílnou součást této smlouvy.  

 

 

 

II. Předmětem plnění je: 

a) Demontáž a likvidace stávajících tří dřevěných lavic 

b) Výroba, doprava, montáž a osazení tří nových dřevěných lavic z modřínového 

dřeva 

Zhotovitel se zavazuje při plnění díla spolupracovat s odborem ekologie a veřejného 

prostoru Magistrátu města Liberec. 

 

Účelem díla je výroba nového mobiliáře z modřínového dřeva, namísto stávajícího ne- 

            vyhovujícího ze smrkového dřeva. 

 

III. Zhotovitel se zavazuje zhotovit demontáž stávajících dřevěných lavic a vyrobit, dodat a 

osadit nově vyrobené lavice z modřínového dřeva na místo určení. 

  

IV.     Dílo bude objednateli předáno v Liebiegově vile kanceláři 1.12 formou předávacího 

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

V.      Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady v případě potřeby povolení ke zvláštnímu užívání 

komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále 

dočasná dopravní opatření a značení, či uzavření komunikace (včetně projednání 

s věcně  příslušným úřadem a správou komunikace). 

  

VI.  Objednatel si vyhrazuje právo vydávat pokyny, zejména pokyny, které se budou týkat 

např. pozastavení prací spojených s rekonstrukcí díla. Zhotovitel se zavazuje tyto po-

kyny respektovat a dodržovat. 

 

VII.  Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

 s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativ-

ními požadavky uvedenými v poptávce objednavatele ze dne 26.7.2016, se kterou se 

zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámil. 
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IV. Cena za dílo 

 

I. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 31.7.2016 takto: 

 

    Celková cena za dílo bez DPH                       181 500,- Kč                                        

    DPH 21%                                                          38 115,- Kč                                          

    Celková cena za dílo včetně DPH                219 615,- Kč                                            
 

Dohodnutá cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou. Cena zahrnuje veškeré ná-

klady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně 

všech rizik a vlivů během provádění zakázky. 

 

II. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn 

odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu uvedeném 

v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy v případě snížení rozsahu prací, 

po odsouhlasení objednatelem. 

 

III.     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. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny 

plnění. 

 

V. Doba provedení díla 

 

I. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést do 30.9.2016, zpracovat a zhoto-

vené dílo předat dle článku III. bodu IV. objednavateli. Stanovené termíny jsou maxi-

mální, nepřekročitelné, bez vad a nedodělků na díle. 

 

II.  Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtách uvedených výše a v souladu 

s požadavky uvedenými v poptávce objednavatele ze dne 26.7. 2016. Prodloužení lhůty 

plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 

bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  

b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 

c) v důsledku vyšší moci 

 

     

VI. Platební podmínky 

 

I. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání ce-

lého díla bez vad a nedodělků. 
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II. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objed-

nateli.  Nedílnou součástí faktur bude předávací protokol podepsaný osobami oprávně-

nými jednat za objednatele a zhotovitele. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat ná-

ležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo 

pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání nále-

žitě doplněných či opravených dokladů.  

 

III. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno objed-

nateli. 

 

 

VII. Sankce 

  

I. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

 

II. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky vyplývající z předávacího pro-

tokolu ve sjednané lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

započatý den prodlení.  

 

III. V případě, že zhotovitel nepředá dílo bez vad a nedodělků ani v dodatečné 15-ti denní 

lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok 

objednatele na smluvní pokutu není dotčen. Odstoupení musí být učiněno písemně a 

účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstou-

pení neurčí jinak.  

 

IV. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porušil jakou-

koli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v při-

měřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě.  

 

V. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve smluvené lhůtě, má zho-

tovitel nárok požadovat 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. 

 

VI. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zaplacením smluvních pokut nezaniká 

právo objednatele na náhradu škody. 

 

 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

 

I. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou  

            a platnými právními předpisy. 
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II. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s 

prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám. 

       

    

IX. Spolupůsobení objednatele 

 

I. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a  

            zaplatit sjednanou cenu.  

 

II. 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 

 

I. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 24 měsíců.  

II. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného od-

kladu poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraněním případných 

vad předmětu plnění do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstraní ve 

lhůtě dohodnuté smluvními stranami. 

 

III. Pokud zhotovitel neodstraní vady v uvedené lhůtě, je objednatel dále oprávněn nechat 

tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vzniklé a vynaložené náklady 

zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné 

výzvy k uhrazení. 

 

IV. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského záko-

níku. 

 

V. Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky.  

 

VI. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnika-

telské činnosti v minimální výši ceny díla. 

 

 

XI. Doložky 

 

I. 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, uve-

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

 

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

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemo-

hou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
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zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpo-

vědnost. 

 

III. 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).  

 

 

IV. 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.  

 

V. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 

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

 

 

XII. Závěrečná ujednání 

 

I. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své pro-

hlášení stvrzují svými podpisy. 

 

II. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 

dvou. 

 

III. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

 

IV. Obě strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Sta-

tutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

 

V. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

VI. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

VII. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

 

VIII. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM  č…………. ze dne 23.8.2016.  
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Přílohy:  

Příloha č. 1. Cenová nabídka zhotovitele 

 

 

 

 

 

V Liberci dne…………………….. 

 

 

 

 

…………………………………….                            ………………………………………….. 

              Karel Hajlek                Karolína Hrbková 

             za zhotovitele                 náměstkyně primátora 

                     za objednatele   
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Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o přijetí finančního daru 

 

 

Darovací smlouva 
 

 

Smluvní strany: 

 

Společnost:  DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou 

IČO: 43224245 

Jednatel: Ing. Lukáš Killar 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod číslem C 

1016 

(dále jen dárce) 

 

Město: statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59, Liberec 1  

IČO: 00262978 

Zastoupené: Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec 

Účet č. 4096302/0800 

 

(dále jen obdarovaný) 

 

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu 

 

1. Předmětem této smlouvy je finanční dar ve výši 150 000 Kč na pořízení workoutové 

sestavy pro občany města Liberec.  

 

2. Dar poskytuje dárce dobrovolně. Zavazuje se výše uvedenou částku poslat na účet 

obdarovaného uvedený v záhlaví smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy. 

  

3. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít jej pouze k účelu, ke kterému byl poskyt-

nut. 

 

4. Dárce má právo v daném kalendářním roce vyžádat si od obdarovaného informace o 

použití finančního daru. 

 

5. Dárce je oprávněn odečíst si poskytnutou částku od základu daně podle zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Po 1 originále obdrží každá ze 

smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uza-

vřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svým 

podpisem. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v regis-

tru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

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

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemo-

hou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 

smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žád-

nou odpovědnost. 

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).  

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 hodnota předmětu smlouvy je: 150 000,- Kč. 

8. Přijetí daru bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. …… ze dne ………. 

 

 

 

 

Ve Stráži nad Nisou dne:                                                                  V Liberci dne: 

 

 

 

 

 

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

            dárce                                                                                              obdarovaný 
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Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo 

 

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:   Jan Židlický 

   Kateřinská 7 

   460 14 Liberec 17 

   Zastoupené Janem Židlickým, 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 „Oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici“.  

2. Rozsah díla a bližší specifikace byla stanovena poptávkou a cenovou nabídkou ze dne 4. 

8. 2016 a zahrnuje opravu schodiště do Zahrady vzpomínek z Budyšínské ulice, opravu 

opěrných zídek a vstupní brány do parku z Budyšínské ulice, opravu schodiště do parku 

z Tržního náměstí a opravu schodiště do parku z Ruské ulice.  

 

IV. Cena 

 

1. Cena za provedení díla je 384.679,00 Kč vč. 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 

nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky pode-
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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 určení 

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. 11. 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 4. 8. 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.  
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

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

 

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

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………………..  

Za zhotovitele      Za objednatele  

Jan Židlický      Ing. Karolína Hrbková  

jednatel      náměstkyně pro územní plánování,  

veřejnou zeleň a životní prostředí 
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Příloha č. 2 

 

Smlouva o dílo ev. č.  

                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

I. Smluvní strany: 

 

Objednatel:  statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                                460 59 Liberec 1 

                                 IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města  

ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměst-

kyní primátora  

                                   

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel  Ing. Radek Zahradník 

   U Černého dolu 575/4 

   460 01 Liberec 4 

IČ: 86822136 

       

                                                     /dále jen zhotovitel/ 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo 

ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení. 

 

Příloha usnesení č. 722/2016



 11 

 

III. Dílo 

 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Zhotovení pasportu Jizerského potoka“.  

2. Předmětem plnění je zejména: 

- zpracování pasportu vodního toku včetně evidence objektů na toku (např. kanali-

zační výpusti, šachty, lávky, jezy atd.),  

- popis stávajícího stavu toku, poloha toku, zaměření polohy toku 

-  návrh doporučených oprav a zásahů na toku 

- zaměření zatrubnění – zaměření vnitřních profilů v pravidelných rozestupech, 

včetně lokalizování změn profilů, změny profilů budou zakresleny do celkové situ-

ace 

- popis  druhu materiálu u jednotlivých částí zakrytí (žulové kvádry, cihly, z čeho jsou 

překlady apod.) 

- dodání  mapového podkladu -  situace toku, včetně zakreslení jednotlivých objektů 

na toku 

- popis  průtočné kapacity jednotlivých úseků zatrubnění Jizerského potoka (spády + 

dimenze) včetně srovnání s daty ČHMÚ a  vyznačení kritických úseků 

- zjištění  průtočných limitů a technického stavu stavebních objektů na vodotečích 

(propustky, mostky, regulace…)  včetně fotodokumentace 

 

3. Situace toku a mapové podklady je zhotovitel povinen dodat v tištěné i v elektronické 

podobě. Pro elektronickou podobu budou použity vektorové formáty (dwg., dxf., sha-

pefile), aby mohla být následně data zanesena do mapového softwaru objednatele.  

 

4. Rozsah díla a bližší specifikace byla stanovena poptávkou odboru ekologie a veřejného 

prostoru objednatele ze dne 15. 6. 2016 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 7. 

2016. Oba dokumenty jsou nedílnou přílohou č. 1 a 2 této smlouvy. 

 

 

 

IV. Cena 

 

1. Celková cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 

zhotovitele ze dne 29. 7. 2016 ve výši 190.000 Kč bez DPH, tj. 229.900 Kč s DPH. Jde 

o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

 

2. Cena díla bude uhrazena na základě dvou dílčích faktur v poměru 50:50%. Bude se 

jednat o zálohové faktury, kdy 50% z celkové ceny díla, tedy 95.000 Kč bez DPH, tj. 

114.950 Kč s DPH bude na základě soupisu skutečně provedených prací uhrazeno zho-

toviteli v termínu do 10. 12. 2016. Druhá část ve výši 95.000 Kč bez DPH, tj. 114.950 

Kč s DPH  Kč bude uhrazena po předání celkového díla dle termínu uvedeného v čl. 

V odst.1 . 

 

3. Objednatel se zavazuje dohodnutou cenu uhradit na základě faktur uvedených v čl. IV. 

odst. 2 se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení  objednateli. Při předání 

díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních 

stran a který bude tvořit přílohu druhé dílčí faktury. 
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4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky po-

depsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro ur-

čení výše ceny plnění. 

 

6. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn 

odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě 

snížení rozsahu prací. 

 

7. 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 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedo-

dělků  v období od data podpisu této smlouvy do 28. 2. 2017.  

 

2. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí 

díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Dílo bude předáno v sídle objednatele. 

 

3. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedo-

dělků objednateli.  

 

4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den 

lhůty  uvedené v této smlouvě.  

 

 

 

VI. Sankce   
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V odst.1, zaplatí objed-

nateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 
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2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. 

V odst.1, 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., 

je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit 

cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 

smlouvy. 

 

 

 

VII. Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou 

a platnými právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s 

prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.  

3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského záko-

níku. 

 

 

 

IX. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu.  

 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, 

jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 

díla. 

 

 

 

X. Záruky na dílo 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

neodpovídá specifikaci v poptávce a cenové nabídce zhotovitele ze dne 29. 7. 2016. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnika-

telské činnosti. 

 

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy 

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento před-

mět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlast-

nosti dohodnuté v této smlouvě. 
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4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného od-

kladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle bodu 4 tohoto článku. 

Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným do-

pisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení reklamace. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo 24 mě-

síců od předání díla. 

 

5. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné od-

stranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava 

díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 

ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

 

6. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neod-

bornou nebo nekvalitně provedenou prací.  

  

 

 

XI. 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, uve-

řejňování 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 nemo-

hou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 

zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpo-

vědnost. 

 

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. 
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XII. Závěrečná ujednání 

 

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své pro-

hlášení stvrzují svými podpisy. 

 

2. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

 

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Liberec č ……….. ze dne  

 

      ……………. 

 

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

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě. 

 

 

 

V Liberci       V ……………………………………. 

 

 

dne:………………………….   dne:…………………………………..         

 

Ing. Karolína Hrbková                                         Ing. Radek Zahradník 

náměstkyně primátora 

 

 

 

 

 

…………………………………….                       ………………………………………….. 

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 
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D ů v o d o v á    z p r á v a  
 

Stručný obsah: Tento materiál informuje Radu města Liberce o návrhu změn jízdních řá-
dů na linkách MHD. Změny se týkají zavedení předprázdninových jízdních řádů, které 
jsou shodné s jízdními řády provozovanými do 30. 6. 2016. Současně dochází k drobné 
úpravě spojů č. 19, 18, 27 a 11. Touto úpravou nedojde ke změně plánovaných vozokilome-
trů na rok 2016. 

Tento materiál informuje Radu města Liberce o návrhu změn jízdních řádů na linkách MHD. 
Změny se týkají zavedení předprázdninových jízdních řádů, které jsou shodné s jízdními řády 
provozovanými do 30. 6. 2016. Současně dochází k drobné úpravě spojů č. 19, 18, 27 a 11.  Na 
základě připomínek občanů z lokality Harcov Střelnice dojde k zavedení nového spoje linky č. 
19 ve 23:42 hodin z Rudolfova místo spoje linky č. 18, který není využíván s účinností od 1. 9. 
2016. Dále na základě připomínek občanů z lokality Ostašov (požadavek na přepravu školáků) 
dojde k úpravě provozu linky č. 27 v rámci obsloužení Ostašova třemi spoji.  Od 23:20 hodin 
dojde ke zkrácení linky č. 11 do zastávky Fügnerova – Terminál MHD. Linka nebude nově za-
jíždět do zastávky Viadukt, cestující mohou využít linku č. 3. Touto úpravou nedojde ke změně 
plánovaných vozokilometrů na rok 2016. Veškeré změny jízdních řádu jsou na webových strán-
kách Dopravního podniku města Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. - http://www.dpmlj.cz/mhd-
liberec/jizdni-rady/jizdni-rady 

Změny jízdních řádů od 1. 9. 2016: 

S účinností od  1. 9. 2016 budou zavedeny na linkách MHD předprázdninové jízdní řády, 
standardně s provozem posilových školních linek. Jízdní řády jsou shodné s jízdními řády 
provozovanými do 30. 6. 2016. Současně se zavedením těchto jízdních řádů dochází 
k následující drobné úpravě spojů: 

- na základě připomínek občanů z lokality Harcov Střelnice dojde k zavedení nového spoje linky 
č.19 ve 23:42 hodin z Rudolfova místo spoje linky č.18, který není cestujícími využíván. 
Vznikne tak nový spoj, okružní 18/19 ve 23:20 hodin z Terminálu Fügnerova (18), 23:42 hodin 
z Rudolfova (19), 

- na základě připomínek občanů z lokality Ostašov (požadavek na přepravu školáků) dojde 
k úpravě provozu linky č. 27 v rámci obsloužení Ostašova třemi spoji. Jedním spojem 
s příjezdem v 7:45 hodin do Ostašova a dvěma spoji s odjezdem z Ostašova ve 12:30 a 13:40 
hodin. Jedná se o prodloužení (závlek) již provozovaných spojů do zastávky Ostašov, 

- od 23:20 hodin dojde ke zkrácení linky č. 11 do zastávky Fügnerova - Terminál MHD. Linka 
nově nebude zajíždět do zastávky Viadukt z důvodu minimální obsazenosti a shodného jízdního 
řádu s linkou č. 3. Cetující mohou využít kapacity linky č. 3 v úseku Fügnerova – Viadukt.  

Připravované změny jízdních řádů nebudou mít vliv na plánovaný objem vzkm.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projedná-
ním v radě města.  
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Příloha číslo 1: rozpis prací a materiálu 
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Příloha č.1 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o nájmu parkovacího místa č. 4/2016 
uzavřený dle § 2201 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „obč. zák.“) 

 

Mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 

Sídlo: Rumjancevova 1362/1, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec 

IČ: 00083194 

DIČ: CZ00083194 

Zastoupená: Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 38231461/0100 

dále jen „Pronajímatel“ 

 

a 

Statutární město Liberec 

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

IČ: 00262978 

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 

Kontaktní osoba: Sládková Alena 

Telefon, e-mail: 485 243 881, sladkova.alena@magistrat.liberec.cz 

dále jen „Nájemce“ 

dále společně jako „Smluvní strany“ 

 

 

Článek I. 

Změny smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 a 2, které nově zní takto: 

 

Nájemné, média a služby 

1) Nájemné činí 12.000,- Kč bez DPH (slovy: dvanáct tisíc korun českých) měsíčně, tj. 
144.000,- Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých) ročně. Nájemné je 
splatné dle § 2218 občanského zákoníku v měsíčních splátkách po 12.000,- Kč bez 
DPH (slovy: dvanáct tisíc korun českých). K nájemnému bude účtována DPH dle plat-
ných předpisů. 
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2) Nájemné bude fakturováno měsíčně ve výši uvedené v odst. 1) tohoto článku. Za da-
tum zdanitelného plnění je považován den uvedený na faktuře. Faktura bude vystave-
na v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a musí mít náleži-
tosti účetního a daňového dokladu podle příslušných ustanovení právních předpisů 
České republiky, musí obsahovat číslo účtu, na který má být platba provedena i regis-
trační číslo smlouvy. Nemá-li faktura náležitosti daňového dokladu vyžadované záko-
nem a/nebo touto smlouvu, je Nájemce oprávněn vrátit Pronajímateli fakturu k opravě 
či doplnění ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy. Do doby vrácení opravené faktury 
není Nájemce v prodlení s úhradou příslušné částky. Pro vyloučení pochybností se 
Smluvní strany výslovně dohodly, že vrácením faktury (jejím odesláním zpět Pronají-
mateli) se ruší původní splatnost a teprve po doručení opravené faktury běží nová lhů-
ta splatnosti v souladu s touto smlouvou. Do doby doručení řádné faktury tak není Ná-
jemce povinen poskytnout Pronajímateli příslušné finanční plnění.  

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž Pronajímatel a Nájemce obdrží 

jedno vyhotovení. 
2) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

3) Tento dodatek č. 2 byl schválen na xx. schůzi Rady města Liberce dne dd. mm. 2016, 
usnesením č. xxx/2016. 

 

Účinnost tohoto dodatku je od 1.10.2016. 

 

V Liberci dne xx.9.2016                                                          V Liberci  dne xx.9.2016 

 

 

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

Rada města Liberec 
 

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

 
            Stillking Features s.r.o. 
            Ondřej Novák 
            projekt GENIUS 
            Kříženeckého nám. 322 
            152 00  Praha 5 
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnosti Stillking Features, s r.o., IČ 02425491, se 
sídlem Kříženeckého náměstí 322, 152 00 Praha 5, zastoupená na základě plné moci panem 
Ondřejem Novákem, v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 zákona 
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu následovně: 
 
v noci ze dne  10. 9. 2016 na den 11. 9. 2016 od 0:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze dne  11. 9. 2016 na den 12. 9. 2016 od 0:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze dne  12. 9. 2016 na den 13. 9. 2016 od 0:00 hodin do 06:00 hodin 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 29. 7. 2016 od společnosti Stillking Features, s r.o., IČ 
02425491, se sídlem Kříženeckého náměstí 322, 152 00 Praha 5, zastoupené na základě plné 
moci panem Ondřejem Novákem, nar. 19.2.1991 (dále jen „žadatel“), žádost o udělení výjimky 
ze stanovené doby nočního klidu.  
 
Žadatel ve své žádosti uvedl, že se ve spolupráci s americkou společností FoxTV podílí na 
přípravě natáčení historického desetidílného seriálu s názvem „Genius“. Tvůrci projektu bylo, 
jednou z lokalit, vybráno náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liberci. Příprava natáčení je plánována 
na dny od 10. do 11. září 2016. Na náměstí bude v uvedených dnech probíhat stavba filmové 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  23.8.2016 
Vyřizuje / telefon:  Kuchtová/485 243 583  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 

Příloha usnesení č. 732/2016



 

dekorace, která se může protáhnout do pozdních nočních hodin. Práce však nebudou trvat déle 
než do 24:00 hodin s tím, že se bude jednat o hluk způsobený ručním nářadím (např. akuvrtačka, 
kladivo). Práce mohou být dokončeny do běžného začátku nočního klidu, z důvodu opatrnosti,  
pro případ časového posunu v harmonogramu prací, však žadatel požádal o udělení výjimky a 
posunutí začátku nočního klidu od 0:00 hodin. Samotné natáčení je plánováno na den 12. září 
2016. 
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 

doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „Rada města Liberec, Rada Městského 

obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 

stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
                   1 
Rada města Liberec na své 14. schůzi konané dne 23. srpna 2016 žádost posoudila a vzala 
v úvahu následující skutečnosti.  Pro město Liberec je velkou poctou, že v nabídce filmových 
lokací z celé České republiky obstál. Ekonomický profit nezaznamená pouze město Liberec, 
ale i drobní podnikatelé působící ve vybrané lokalitě. Díky propracované spolupráci mezi 
statutárním městem Liberec a produkční společností bude mít město Liberec i exkluzivní PR, 
které je v době nárůstu filmové turistiky stejně zajímavé jako finanční přínos spolupráce s 
filmaři.  Na základě uvedeného rada města rozhodla a stanovila výjimku z doby nočního klidu 
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

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

Statutární město Liberec dále jen 

IČO: 00262978 příjemce dotace 

Nám. Dr. E. Beneše 1/1  
460 59  Liberec 1  
Zastoupený panem primátorem Tiborem Batthyánym  
 
a  
 

Euroregion Nisa   dále jen 

IČO: 00832227 FMP-projektový partner 
1. Máje 858/26 
460 01 Liberec III 
zastoupeným Bc. Martinem Půtou, předsedou Euroregionu Nisa 
 
 
V rámci 
Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 se uzavírá následující Smlouva 
o poskytnutí finanční dotace za dále uvedených smluvních podmínek takto: 
 
 
1. DOTAČNÍ PROSTŘEDKY 
K financování výdajů v průběhu realizace projektu 
 

„Festival umění ” 
 

Registrační číslo: ERN-0237-CZ-23.05.2016 

 
potvrzeného řídícím výborem dne 22.6.2016 

  
obdrží příjemce dotace prostřednictvím FMP-projektového partnera z prostředků Evropského Fondu 
pro regionální Rozvoj (ERDF) Evropské unie formou podílového financování v podobě nevratného 
příspěvku až do výše  
 

 85 %  
 

všech uskutečněných uznatelných výdajů na základě schváleného finančního plánu a podrobného 
rozpočtu, který je součástí registrované žádosti a to do výše max. 
 

10.356,62 EUR 
slovy 

(deset tisíc tři sta padesát šest eur šedesát dva centů) 

 
ze schváleného rozpočtu FMP-projektového partnera. 
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Jakékoliv postoupení obdržených dotačních prostředků třetí osobě je nepřípustné. 
 
 
2. VÝDAJOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 
Přiložená registrovaná projektová žádost, která obsahuje i přehled výdajů, je v plném rozsahu nedíl-
nou součástí této Smlouvy. 
 
 
3. TRVÁNÍ PROJEKTU 
Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto: 
 
Výdaje způsobilé od (datum registrace projektu): 23.05.2016 
Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): 30.06.2016 
Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): 31.12.2016  

  
Úhrada nákladů musí proběhnout nejpozději do 30 dní od ukončení realizace projektu. 
Případná změna doby trvání projektu je možná jen se souhlasem obou smluvních účastníků, zejména 
jsou-li u příjemce dotace dány objektivní důvody, pro které nemohl projekt realizovat v určené době. 
 
 
4. ÚČET PŘÍJEMCE DOTACE 
Informace o bankovním spojení uvede příjemce při předložení vyúčtování do žádosti o platbu a pod-
loží je potřebnými doklady (smlouva o bankovním účtu apod.). 
 
 
5. ÚČELOVÁ VAZBA 
Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky použije účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s plat-
nou legislativou, tj. zejména v souladu se zněním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění. 
 
Dále je ujednáno následující: 
 
Ustanovení, která jsou obsažena ve Společném realizačním dokumentu Fondu malých projektů 
v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Sasko 2014–2020 jsou závazná. 
 
Předměty, pořízené či vyrobené ke splnění dotačního účelu, nelze před uplynutím doby trvání projek-
tu použít k jiným účelům (účelová ochranná lhůta). Trvání této ochranné lhůty je pevně stanoveno 
daňově-právní dobou amortizace. 
 
Zadávání zakázek třetím subjektům: 
 
V případě zadání zakázek třetím subjektům ze strany příjemce dotace je tento povinen postupovat  
v souladu s platnými právními předpisy České republiky pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a na něj navazující prováděcí předpisy, v 
platném znění). V případech, kdy zadávání zakázek nespadá pod aplikaci tohoto zákona, je nutno 
postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014–2020. 
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6. DOKAZOVACÍ POVINNOSTI / ŽÁDOST O PLATBU 
O platbu požádá příjemce dotace FMP-projektového partnera pomocí Žádosti o platbu včetně jejich 
příloh – kopie uhrazených faktur nebo účetních dokladů stejné důkazní hodnoty s důkazy o jejich 
zaplacení, závěrečná zpráva, tabulky vyúčtování, čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů 
s originály, včetně výčtu všech výdajů a příjmů (soupiska dle vzoru) a dalších dokladů relevantních pro 
projekt.  
 
Jako měnová jednotka vyúčtování platí výhradně euro. 
 

Příjemce dotace je povinen důkaz o použití dotačních prostředků (formou Závěrečné zprávy spolu  
s Žádostí o platbu a všech příloh) předložit do 30 dnů po ukončení projektu projektovému sekretariá-
tu FMP na adrese: 

Euroregion NISA 
Tř. 1. Máje 858/26 
460 01 Liberec 3 

 
K Žádosti musí být přiložen výčet všech výdajů a příjmů (soupiska dle vzoru), ten musí být vyhotoven 
v časovém sledu a jednotlivé položky musí být řazeny odděleně, aby odpovídaly členění v podrobném 
rozpočtu, rovněž je nutno přiložit i případné prezenční listiny, potvrzující počty účastníků dané akce. 
S ohledem na obsah projektu bude závěrečná zpráva obsahovat i další důkazní materiály (jako např. 
fotografie, články z tisku, propagační předměty atd.). V případě publikací je třeba jeden exemplář 
předložit projektovému sekretariátu FMP.  
Dotační prostředky obdrží FMP-projektový partner a ten je vyplatí na základě uhrazených, vyžáda-
ných a kontrolory podle čl. 23 schválených způsobilých výdajů (princip refundace). Příjemce dotace je 
povinen uhradit bankovní poplatky účtované za finanční převody z účtu FMP-Projektového partnera 
na svůj účet. 
 
 

7. ARCHIVAČNÍ POVINNOSTI  
Příjemce dotace zajistí, že budou k disposici všechny originály dokladů a smluv, jakož i všechny ostat-
ní podklady k projektu související s dotací. Z tohoto důvodu je povinen všechny tyto podklady archi-
vovat nejméně do 31. prosince 2030, pokud národní právo nestanoví delší archivační lhůtu. FMP-
projektovému partnerovi musí být dáno na vědomí místo archivace. Pokud se v budoucnu vyskytnou 
odchylky od této smlouvy týkající se archivace, příjemce dotace se zavazuje tyto splnit. Po uplynutí 
právě platné archivační lhůty lze tyto podklady zlikvidovat pouze se souhlasem FMP-projektového 
partnera. Nebude-li FMP-projektový partner souhlasit, sjednají smluvní partneři v dodatku k této 
dohodě novou archivační lhůtu. Vzhledem ke stanovené lhůtě archivační doby uvedený závazek platí 
i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.  
 
 

8. POVINNOST VEDENÍ ÚČETNÍCH KNIH 
Příjemce dotace, jakož i jeho projektový partner jsou povinni vést účetnictví k projektu v souladu se 
závaznými účetními předpisy odděleně od ostatního účetnictví. 
Všechny účetní doklady související s projektem musí: 
- být vedeny v souladu s národními předpisy o vedení účetnictví, 
- být řazeny správně, komplexně, průkazně, chronologicky a vedeny jedním způsobem, aby byla zajiš-
těna stálost obsažených dat, 
- uskutečněné příjmy a výdaje musí být vedeny analyticky ve vztahu k odpovídajícímu projektu, tzn. 
že z jednotlivých dokladů musí být jednoznačně zřejmé, ke kterému projektu se vztahují. 
 
 

9. KONTROLNÍ POVINNOSTI  
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Evropská unie, oprávněné kontrolní instance a jejich zmocněnci, jakož i Saská rozvojová banka (SAB) v 
rámci svých úkolů a příslušné veřejné instituce České republiky, zejména Nejvyšší kontrolní úřad ČR 
(NKÚ ČR), Ministerstvo financí ČR (MF ČR), finanční úřady, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) a jejich zmocněnci, jakož i FMP-projektový 
partner jsou oprávněni kontrolovat řádné využití dotačních prostředků (účelnost, hospodárnost, 
efektivnost). Jsou oprávněni provádět kontroly na místě, dále musí mít přístup ke všem relevantním 
dokladům k projektu, mají právo pořizovat kopie těchto podkladů, případně požadovat zhotovení 
těchto kopií. Příjemce dotace zajistí všem kontrolním orgánům a jejich zmocněncům přístup k těmto 
dokumentům. 
Příjemce dotace je povinen písemně informovat FMP-projektového partnera o všech aktivitách ko-
naných v rámci projektu s předstihem minimálně 7 dní. Uvedenými aktivitami se myslí jednání, se-
tkání, konference, semináře, workshopy, kulturní či sportovní akce a jiné. 
 
 

10. VEŘEJNÉ PŮSOBENÍ PROJEKTŮ  
Příjemce dotace souhlasí s tím, že zprávy o realizaci projektu a výsledcích mohou být částečně nebo 
úplně zveřejněny při dodržení podmínky ochrany dat. Kromě toho souhlasí s tím, že bude uveden na 
veřejném seznamu příjemců dotací. 
Pro příjemce dotace platí mimo to zákony č. 106/1999 a 101/2000 Sb., v platném znění.  
 
 

11. INFORMAČNÍ A PUBLICITNÍ POVINNOSTI 
Příjemce dotace musí zajistit, aby veřejnost na obou stranách hranice měla jednotné informace o 
tom, že obdržená podpora pochází z „Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020". Především musí zaručit dodržení infor-
mačních a komunikačních opatření podle bodu 2.2 Nařízení (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, č. 2.2 a 
Nařízení (EU) 821/2014, Kapitola 2.  
 
 
12. UDRŽITELNOST PROJEKTU 
U projektů, jejichž výsledky mají dlouhodobý charakter, musí příjemce dotace zajistit, že efekty uve-
deného malého projektu realizovaného v  rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa 
v programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2014-2020“ budou udrženy (bude zachován účel projektu) u těch jeho částí, u kterých je to 
z technického a právního hlediska možné. V souladu s článkem 71 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 je 
udržitelnost stanovena na dobu 5 let od data provedení závěrečné platby příjemci. 
 
13. SANKCE  
Zjistí-li FMP-projektový partner před výplatou prostředků příjemci dotace, že tento nenaplnil hodno-
ty výstupů o více než 15 % vzhledem k potvrzenému finančnímu plánu, může FMP-projektový partner 
zkrátit dotaci ve stejném procentuálním poměru. 
 

14. DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Smlouvu o dotaci lze ukončit dohodou smluvních účastníků. 
 
15. VÝPOVĚĎ 
Smlouva může být na základě vážných důvodů oběma stranami písemně vypovězena. Výpovědní 
doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Možnost okamžité výpovědi smlouvy a požadování vrácení již vyplacených prostředků ze strany FMP-
projektového partnera nastává, pokud: 
 
a) pominuly důvody k poskytnutí dotace 
b) na majetek příjemce dotace bylo nařízeno nebo zahájeno insolvenční řízení 
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c) příjemce dotace získal dotační prostředky neprávem, především na základě nesprávných nebo 
neúplných údajů 

d) příjemce dotace dotovaný projekt nezahájil včas, nebo jej nezahájil vůbec, nebo se zřetelně od-
klonil od údajů uvedených v Žádosti 

e) příjemce dotace nepoužil dotační prostředky k účelům, stanoveným touto smlouvou, nebo poru-
šil pevně danou účelovou vazbu 

f) nebyly splněny povinnosti vyplývající z této smlouvy 
g) příjemce dotace nepředložil potřebné doklady nutné k řádnému ukončení projektu, nebo je ne-

předložil včas 
h) projektový partner od projektu odstoupil, nebo se změnil a projekt je nadále neproveditelný. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace pozbývá platnosti, pokud Smlouva o poskytnutí dotace mezi Sächsische 
Aufbaubank a Euroregion Neisse e.V. (Lead partnerem projektu „Společný fond malých projektů 
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“) pozbývá platnosti.  
 

16. VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ 
Příjemce dotace musí neoprávněně obdržené prostředky, nebo prostředky požadované zpět na zá-
kladě výpovědi smlouvy okamžitě vrátit FMP-projektovému partnerovi na bankovní účet: 
 
Banka:   Sparkasse Oberlausitz - Niederschlesien 
Konto:  3100035711 
Kód banky: 850 501 00 
IBAN:  DE65850501003100035711 
BIC:  WELADED1GRL 
 
nejpozději ke stanovenému termínu.  
 
17. ÚROČENÍ  
Vratná částka je úročena ode dne vyplacení FMP-projektovým partnerem. 
Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než sazba používaná Evropskou centrální bankou při jejích hlavních 
refinančních operacích v souladu s článkem 147 odstavec 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013. 
 

18. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTU 
Speciální ustanovení, která vycházejí z dosavadních úprav a která se vztahují k projektu, nejsou vy-
loučena. 
 
 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, každý originál podepisují příjemce dotace a 

FMP-projektový partner, každá smluvní strana obdrží jeden originál.  
b) Pokud by některá ustanovení této smlouvy měla být zcela nebo částečně neplatná, nebo nepro-

veditelná, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Totéž platí i v případě, že smlouva ne-
bude úplná. V těchto případech se smluvní partneři zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ná-
hradním právně přípustným ujednáním, jakmile se neplatnost, neproveditelnost nebo neúplnost 
smluvních ustanovení zjistí. 

c) Právní základ této smlouvy tvoří české právo. Sídlem soudu je Liberec. 
d) Změny a doplňky této smlouvy musí být prováděny písemnou formou a ve dvojím vyhotovení. 
e) Příjemce dotace prohlašuje, že si Smlouvu před podpisem přečetl a její obsah vzal bez výhrady na 

vědomí. 
f) Příjemci dotace se doporučuje, aby v zájmu realizace této smlouvy uzavřel analogickou smlouvu i 

s partnerem, který se na projektu podílí. 
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g) 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). 

h) 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 neozna-
čených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

i) 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 školy takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

j) Tato smlouva se uzavírá základě usnesení č. X/2016 zasedání Rady města Liberec konané dne …… 
2016. 

k) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutární-
ho města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 
smlouvě. 
 

21. NABYTÍ PLATNOSTI 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
21. PŘÍLOHY 
Projektová žádost s registračním číslem 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

místo, datum 
 

 
 
 

………………………………………….......................... 
razítko / podpis 

Tibor Batthyány, primátor Statutárního města Liberec 
příjemce dotace   
 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 
místo, datum 
 
 
 
 
 
 
......................................................................  
razítko / podpis  
Bc. Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa 
FMP-projektový partner 
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Licenční smlouva 

č. 

 

Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
Ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
IČ: 00262978 
Č.ú.: 000000-0001089692/0800 
e-mail.: pastva.david@magistrat.liberec.cz 
dále jen „Nabyvatel“ 
 

a 

 

Mgr. Petr Freiwillig 

Email: freiwillig.petr@npu.cz 
„Autor“ 
 

V souladu s § 2371 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“ uzavírají tuto smlouvu licenční: 

 

I. Úvodní prohlášení 

1.1  Autor prohlašuje, že je autorem textů a fotografií o libereckých sochách v českém jazyce (1. 

Motýlí křídla, 1969 Masarykova/Vítězná, 2. Brána snů, 1969, Masarykova/Vítězná, 3. 

Abstraktní plastika, kolem 1970, Rumjancevova, 4. Sedící rodina, 1968, Vojtěšská, 5. Rodina, 

kolem 1989, Ruprechtická, 6. Květ, kolem 1982, Šaldovo náměstí, 7. Květ, 1976, Ruská, 8. Po 

válce, 1968, Jablonecká, 9. Lidé, 1967, Cyrila a Metoděje, 10. Bez názvu, kolem 1980, 

Květnové Revoluce, 11. Sluneční hodiny, kolem 1980, Květnové revoluce, 12. Výbuch, kolem 

1980, Generála Svobody, 13. Dvojice, 1966, Třešňová, 14. květ, 1982, Vrchlického, 15. 

Spartakiáda, Na pískovně, 16. Kamenné ořechy, 1980, Kmochova, 17. Léto, 1980, Aloisina 

Výšina, 18. 12 měsíců, 1969, Gutenbergova, 19. Žena s ratolestí, 1965, Komenského, 20. 

Stéla, 1969, Školní, 21. Abstraktní plastika, 1969, Vojtěšská, 22. Kámen, 1970, Dvorská, 23. 

Racek, kolem 1970, Dvorská, 24. Voda, kolem 1980, Aloisina Výšina, 25. Pocta kosmu, 1988, 

Aloisina Výšina, 26. Opuštěná, 1968, Květnové Revoluce, 27. Kapka, 1983, Tržní náměstí 

v počtu 27 ks (dále jen „Dílo“), a že jejich užitím podle této smlouvy nebude porušeno žádné 

právo třetí osoby ani právní předpis. 

 

 

 

Příloha usnesení č. 735/2016



II. Předmět smlouvy 

2.1  Autor poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít autorovo Dílo k zapracování do 

čtyřjazyčné brožurky, která bude vydána v rámci projektu s názvem „Liberec/Žitava – 

zapomenuté památky“ spolufinancovaného z Fondu malých projektů v Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Nabyvatel má 

zároveň právo užít texty pro výstupy projektu (zveřejnění elektronické brožurky na webu 

města a webu informačního centra, tabulkách k sochám), případně na dalších brožurkách 

vydaných k novému průvodcovskému okruhu, která na základě projektu vznikne. Texty budou 

dále umístěny v datovém skladu Libereckého kraje a v dalších informačních materiálech 

města Liberce. 

2.2 Autor dílo poskytne nabyvateli nejdéle do 31. 8. 2016. 

2.3  Nabyvatel se zavazuje, že Dílo bude využívat v rámci výše uvedeného projektu a 

k prezentačním účelům města Liberec. Brožurka bude vytištěna v počtu 5.000 ks (případný 

dotisk). Počet tabulek na sochách bude 27 ks. Autor může využít část díla pro osobní účely 

v rámci prezentace historické studie. 

2.4  Nabyvatel je oprávněn Dílo pozměnit z důvodu plnění Smlouvy o dotaci, na základě níž bude 

projekt realizován. 

2.5  Tato licence je poskytnuta jako nevýhradní na dobu trvání majetkových autorských práv 

k dílu. Nabyvatel není povinen licenci využít. 

 

III. Odměna 

3.1  Nabyvatel se zavazuje poskytnout Autorovi za předmět této smlouvy odměnu ve výši 28.500 

Kč celkem. Tato odměna je jednorázová a konečná a bude uhrazena po řádném předání díla. 

3.2  Odměna bude Autorovi uhrazena na základě licenční smlouvy po řádném předání Díla na 

číslo účtu: 2300606599/2010 vedený u Fio banky.  

3.3.  Autor odpovídá Nabyvateli za to, že Dílo nemá právní vady, to znamená, že užitím Díla 

Nabyvatelem v rozsahu sjednaném touto smlouvou: 

a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, 

b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na 

ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, 

c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

4.1  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky. 

4.2  Autor je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění, spolupůsobit při 

výkonu veřejné kontroly. 
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4. 3  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jeden 

z nich. 

4.4  Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetli, že ta vyjadřuje jejich skutečnou 

a svobodnou vůli, byla uzavřena vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

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

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

uvedených v této smlouvě. 

4.6  Uzavření smluvního vztahu bylo schváleno na 14. zasedání rady města ze dne x usnesení 

číslo…./2016 

 

V Liberci dne………………… 

 

Autor        Za Nabyvatele 

 

 

……………………………………    …………………………………………………. 

    Mgr. Petr Freiwillig                      Ing. David Pastva 

       ved. odboru cest. ruchu, kultury a sportu 
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Licenční smlouva 

č. 

 

Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
Ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
IČ: 00262978 
Č.ú.: 000000-0001089692/0800 
e-mail.: pastva.david@magistrat.liberec.cz 
dále jen „Nabyvatel“ 
 

a 

 

Jan Mohr, PhDr.  

 

Email:mojali@seznam.cz 
„Autor“ 
 

V souladu s § 2371 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“ uzavírají tuto smlouvu licenční: 

 

I. Úvodní prohlášení 

1.1  Autor prohlašuje, že je autorem textů a fotografií o žitavských sochařských dílech v českém 

jazyce v počtu 27 ks (dále jen „Dílo“), jejichž výběr byl konzultován a schválen pracovníkem 

odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, a že jejich užitím podle této smlouvy nebude 

porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis. 

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1  Autor poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít autorovo Dílo k zapracování do 

čtyřjazyčné brožurky, která bude vydána v rámci projektu s názvem „Liberec/Žitava – 

zapomenuté památky“ spolufinancovaného z Fondu malých projektů v Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Nabyvatel má 

zároveň právo užít texty pro výstupy projektu (zveřejnění elektronické brožurky na webu 

města a webu informačního centra, tabulkách k sochám), případně na dalších brožurkách 

vydaných k novému průvodcovskému okruhu, která na základě projektu vznikne. Texty budou 
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dále umístěny v datovém skladu Libereckého kraje a v dalších informačních materiálech 

města Liberce. 

2.2 Autor dílo poskytne nabyvateli nejdéle do 31. 8. 2016. 

2.3  Nabyvatel se zavazuje, že Dílo bude využívat v rámci výše uvedeného projektu a 

k prezentačním účelům města Liberec. Brožurka bude vytištěna v počtu 5.000 ks (případný 

dotisk). Počet tabulek na sochách bude 27 ks. Autor může využít část díla pro osobní účely 

v rámci prezentace historické studie. 

2.4  Nabyvatel je oprávněn Dílo pozměnit z důvodu plnění Smlouvy o dotaci, na základě níž bude 

projekt realizován. 

2.5  Tato licence je poskytnuta jako nevýhradní na dobu trvání majetkových autorských práv 

k dílu. Nabyvatel není povinen licenci využít. 

 

III. Odměna 

3.1  Nabyvatel se zavazuje poskytnout Autorovi za předmět této smlouvy odměnu ve výši 28.500 

Kč celkem. Tato odměna je jednorázová a konečná a bude uhrazena po řádném předání díla. 

3.2  Odměna bude Autorovi uhrazena na základě licenční smlouvy po řádném předání Díla na 

číslo účtu: 22856237/0300 vedený u Československé obchodní banky.  

3.3.  Autor odpovídá Nabyvateli za to, že Dílo nemá právní vady, to znamená, že užitím Díla 

Nabyvatelem v rozsahu sjednaném touto smlouvou: 

a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, 

b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na 

ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, 

c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

4.1  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky. 

4.2  Autor je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění, spolupůsobit při 

výkonu veřejné kontroly. 

4. 3  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jeden 

z nich. 

4.4  Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetli, že ta vyjadřuje jejich skutečnou 

a svobodnou vůli, byla uzavřena vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

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

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

uvedených v této smlouvě. 
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4.6  Uzavření smluvního vztahu bylo schváleno na 14. zasedání rady města ze dne x usnesení 

číslo…./2016 

 

V Liberci dne………………… 

 

Autor        Za Nabyvatele 

 

 

……………………………………    …………………………………………………. 

Jan Mohr, PhDr.                       Ing. David Pastva 

       ved. odboru cest. ruchu, kultury a sportu 
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Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

mezi 
 
Statutárním městem Liberec 
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 
Zastoupeným Tiborem Batthyánym, primátorem města 
IČ 00262978 
(dále jen „Akcionář“) 
 
a 
 
obchodní společností 
Sportovní areál Ještěd, a. s. 
se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec 
Ve věcech smluvních zastoupenou Bc. Zuzanou Kocumovou, předsedkyní představenstva 
IČ 254 37 941 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka 
v Liberci, oddíl B, číslo vložky 1390  
(dále jen „Společnost“) 
 
společně také Smluvní strany 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o poskytnutí příplatku 
(dále jen „Smlouva“) 

 
I. 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti dobrovolný 
peněžitý příplatek Akcionáře do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál a 
souhlas Společnosti tento příplatek přijmout. 

 
2. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Akcionářem Společnosti na základě této 

smlouvy je poskytován v souladu s usnesením Rady města Liberec č. ………….ze dne 
23. 8. 2016 a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ……………ze dne 1. 9. 2016  
 

3. Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Akcionářem je stabilizace Společnosti po 
výpadku tržeb způsobeném extrémně špatným počasím v zimní sezoně 2015/2016. 
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4. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný příplatek 
poskytnutý Akcionářem Společnosti na základě této smlouvy není dotací. Nebude-li to 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může Akcionář za splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy požadovat jeho vrácení. 

 
 

II. 
Projevy vůle smluvních stran 

 
1. Akcionář se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý 

příplatek Akcionáře ve výši Kč 4.000.000,- (slovy: čtyři miliony korun českých). 
2. Společnost dobrovolný příplatek od Akcionáře přijímá a zavazuje se jej využívat 

v souladu s podmínkami dále stanovenými touto smlouvou. 
 
 

III. 
Úhrada příplatku 

 
1. Akcionář se zavazuje poskytnout dobrovolný příplatek Společnosti nejpozději do  

23. září 2016 ve výši Kč 4.000.000,-- (slovy čtyři milióny korun českých). 
  

2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude Akcionářem poskytnut 
Společnosti bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti, 
č. ú. 2025922/0800 vedený u České spořitelny a.s. 

 
 

IV. 
Nakládání s příplatkem 

 
1. Společnost se zavazuje dobrovolný příplatek poskytnutý Akcionářem používat účelně a 

hospodárně, a to pouze k úhradě svých závazků, které má vůči třetím osobám, nebo k 
úhradě svého dluhu vůči Akcionáři. 

 
V. 

Vrácení příplatku akcionáři 
 

1. Akcionář je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného příplatku, a to i po 
částech, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a budou-li 
splněny všechny právními předpisy, stanovami či touto Smlouvou stanovené podmínky.  

2. Společnost se za předpokladu, že budou k vrácení dobrovolného příplatku nebo jeho 
části splněny všechny podmínky specifikované v odst. 1. tohoto článku, zavazuje vrátit 
Akcionáři poskytnutý dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném žádostí 
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Akcionáře nejpozději do 90-ti dnů, ode dne, kdy byla Akcionářem k vrácení příplatku 
nebo jeho části vyzvána.  
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
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. 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 školy takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

6. Tato smlouva se uzavírá základě usnesení č. X/2016 zasedání Zastupitelstva města 
Liberec konaného dne …… 2016. 

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. 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). 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je: 4. 000. 000,- Kč. 
10. Smluvní strany jakožto subjekty povinné dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), se výslovně dohodly, že smlouvu vč. jejích všech případných 
dodatků či změn zveřejní v souladu se zákonem o registru smluv v příslušném registru 
smluv strana: statutární město Liberec. 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopisu. 
 

V Liberci dne 

 

 

………………………..      ………………….... 

Tibor Batthyány       Bc. Zuzana Kocumová 

primátor města       předsedkyně představenstva 
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PŘÍLOHA č. 1 

Smlouva č. CJ MML 161652/16   1/2 

 

DAROVACÍ  SMLOUVA   
č. CJ MML 161652/16  

 

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 
č. ú.: 1089692/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 
Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 
se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 
IČ: 467 44 282 
zastoupený Ctiborem Jechem, předsedou správní rady, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, 
vložka 754 
č. ú.: 4200057341/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s., Liberec  
dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 
takto: 

 
Článek  I 

 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 200 000 Kč, 
slovy Dvěstětisíckorunčeských (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 Sberbank CZ, a.s., 

Liberec č. ú. 4200057341/6800 do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

Článek II 
 

(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 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 
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Smlouva č. CJ MML 161652/16  2/2 

 
(3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 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 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 hodnota předmětu smlouvy je 200 000 Kč (slovy: 

Dvěstětisíckorunčeských). 
 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
(8) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných 

dodatků po odsouhlasení smluvními stranami. 
 
(9) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

 
(10) 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. 

 
(11) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …/2016 

ze dne …… . 
 
(12) Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat  

obecně závazné daňové právní předpisy. 
 
(13) Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
V Liberci dne …………….……    V Liberci dne ……….…………… 
 
Za obdarovaného:     Za dárce: 
 
 
….………………………………    ……………………………………  
Ctibor Jech      Tibor Batthyány                                                                                     
obdarovaný                                                          primátor statutárního města Liberec
       dárce 
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PŘÍLOHA č. 2 

Smlouva č. CJ MML 161653/16   1/2 

DAROVACÍ  SMLOUVA 

č. CJ MML 161653/16 

 

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 
č. ú.: 1089692/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 
TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. 

se sídlem Husitská 582/28, bytová jednotka 582/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČ: 467 47 001 
zastoupená Mgr. Pavlem Šimoníčkem, předsedou spolku, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, 
vložka 1740 
č. ú.: 319490005/2700 vedený u UniCredit Bank CR, a.s., Liberec  
dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 
takto: 

 

Článek  I 

 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 200 000 Kč, 
slovy Dvěstětisíckorunčeských (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 UniCredit Bank CR, a.s. Liberec, č. ú. 319490005/2700  do 20 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy. 

 

Článek II 

 

(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 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 
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(3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 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 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 hodnota předmětu smlouvy je 200 000 Kč (slovy: 

Dvěstětisíckorunčeských). 
 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
(8) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných 

dodatků po odsouhlasení smluvními stranami. 
 
(9) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

 
(10) 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. 

 
(11) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …/2016 

ze dne …… . 
 
(12) Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat  

obecně závazné daňové právní předpisy. 
 
(13) Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
V Liberci dne …………….……    V Liberci dne ……….…………… 
 
Za obdarovaného:     Za dárce: 
 
 
….………………………………    ……………………………………  
Mgr. Pavel Šimoníček     Tibor Batthyány                                                                                     
obdarovaný                                                          primátor statutárního města Liberec
       dárce 
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DAROVACÍ  SMLOUVA   
CJ MML 161654/16 

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 
č. ú.: 1089692/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 
FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek 
se sídlem Na Hradbách 1300/17, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 
IČ: 183 81 243 
zastoupený Michalem Matoušem, viceprezidentem, 
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, 
vložka 327 
č. ú.:  32737461/0100 vedený u KB, a.s. Liberec  
dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 
takto: 

 
Článek  I 

 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 100 000 Kč, 
slovy Jednostotisíckorunčeských (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 Komerční 

banky, a.s. č. ú. 32737461/0100 do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 
 

Článek II 
 

(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 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 
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(3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 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 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 hodnota předmětu smlouvy je 100 000 Kč (slovy: 

Jednostotisíckorunčeských). 
 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
(8) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných 

dodatků po odsouhlasení smluvními stranami. 
 
(9) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

 
(10) 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. 

 
(11) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …/2016 

ze dne ….. . 
 
(12) Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat  

obecně závazné daňové právní předpisy. 
 
(13) Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
V Liberci dne …………….……    V Liberci dne ……….…………… 
 
Za obdarovaného:     Za dárce: 
 
 
….………………………………    ……………………………………  
Michal Matouš     Tibor Batthyány                                                                                     
obdarovaný                                                          primátor statutárního města Liberec
       dárce 
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Nájemní smlouva 
 

fotbalového stadionu ve Vesci 
  č. CJ MML 145902/16 
 
 

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 23. 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 22.900,- + 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 ….. usnesením RM č. …….. 

 
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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Důvodová zpráva:                                                                                                          
 

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

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

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

a fond pro opravy a rozvoj bytového fondu. Další změny ve statutu fondu rozvoje se týkají 

usnášeníschopnosti správní rady fondu rozvoje a zpřesnění názvů odborů. 

 

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

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

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

prostředků fondu rozvoje v příslušném kalendářním roce předkládá předseda Správní rady 

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

voje.“ 

 

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

prostředků dílčích fondů fondu rozvoje v roce 2015. 

 

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 
 

Počáteční zůstatek 2 868 224,27 Kč 

Poplatky  -6 474,00 Kč 

Úroky  8 675,73 Kč 

Tvorba  37 300 000,00 Kč 

Čerpání -37 039 530,69 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 3 130 895,31 Kč 

  

 

 

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

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

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení školských zařízení 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Centrum Adler, s.r.o.,  Bedřichov 

272,  46812 Bedřichov 

Faktura - ZŠ Ostašov - výměna podpěrné 

konstrukce 
69 938,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava havárie 

střechy 
13 972,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - ZŠ Dobiášova - výměna hliníko-

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

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

Jan Jakl,  Kádnerova 221/7,  46001 

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

Bohumil Čagánek,  nám. Českých 

bratří 109/11a,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava havárie 

regulace topení 
14 701,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

Bohumil Čagánek,  nám. Českých 

bratří 109/11a,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Malínek - oprava havárie stře-

chy 
3 174,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Rosnička - výměna plynového 

bojleru 
25 779,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Vrchlického - oprava havárie 

potrubí odpadů 
19 385,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava havárie 

vody 
13 815,66 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Malínek - oprava střešního 

vtoku 
8 110,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Pastelka - výměna poklopu 

jímky 
6 486,69 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

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

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Semikráska - elektromontážní 

práce 
6 080,00 

Jaroslav Karásek,  Zdislava 133,  

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - ZŠ Vrchlického - oprava bojleru 4 666,73 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Motýlek - topenářské práce 4 630,43 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Malínek - vodoinstalační práce 4 037,04 

RWE Distribuční služby, s.r.o.,  Ply-

nárenská 499/1,  60200 Brno 

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

pojky 
1 437,50 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

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

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava šatních pro-

stor 
40 775,00 

Jaroslav Doucha,  Soukenická 727/7,  

46006 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - havárie topení v tělo-

cvičně 
24 791,00 

Milan Veselý,  Švestková 287,  

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Kamarád - vodoinstalační práce 16 792,74 

Miroslav Málek,  Zelené údolí 1024,  

46006 Liberec 

Faktura - MŠ U Bertíka - oprava elektroinsta-

lace 
15 837,00 

Jaroslav Karásek,  Zdislava 133,  

46353 Zdislava 

Faktura - ZŠ nám.Míru - oprava elektroinsta-

lace 
15 175,00 

AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Dětská - výměna filtru 1 478,50 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava výměníku 3 788,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Jeřmanická - topenářské práce 15 335,54 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Hvězdička - topenářské práce 34 347,06 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Malínek - vodoinstalační práce 5 112,98 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

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

Ivan Bockschneider,  Nová 336/23,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - oprava zárubní a pře-

kladů 
36 686,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy tě-

locvičny 
12 900,00 

AGORA - architektonický a stavební 

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

46001 Liberec 

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

program OPŽP" - dopracování PD ze stupně 

DSP na stupeň DPS - pro provedení stavby 

3 630,00 
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Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - zpracování rozpočtu 

a tech. řešení - rekonstrukce sociálek budovy 

A 

14 400,00 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - zpracování rozpočtu 

a tech. řešení - rekonstrukce sociálky budova 

B 

7 260,00 

Energy Benefit Centre a.s.,  Křenova 

438/3,  16200 Praha 

Faktura - zpracování a podání projektové žá-

dosti "Snížení energetické náročnosti objektu 

ZŠ Na Žižkově - Hergessell" 

72 600,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - ZŠ Broumovská - vodoinstalační 

práce - oprava havárie TUV 
5 127,50 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Dětská - topenářské práce - 

oprava regulace topného systému 
2 454,61 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Hvězdička - vodoinstalační 

práce - výměna baterie 
2 916,95 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Motýlek - topenářské práce - 

oprava závady topení 
4 184,91 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - topenářské práce 

- oprava havárie topení 
7 549,43 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Jizerka - vodoinstalační práce - 

oprava havárie TUV 
24 757,21 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - zpracování po-

sudku azbestu 
51 691,00 

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

Horákové 185/66,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Rolnička - zpracování doku-

mentace zahrady 
8 470,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - MŠ Klášterní - oprava teplotních či-

del 
4 961,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava předzahrádky 12 723,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava havárie WC a 

dešťových svodů 
37 252,75 
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Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava kanalizační 

jímky 
31 280,07 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - Liebigův palác - zpracování pro-

jektu elektro 
94 985,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

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

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - rozpočtování šaten 

a změny dispozic pro navýšení kapacit 
15 000,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Dobiášova - oprava hlavic Lo-

manco 
36 040,00 

Petr Kurasík,  Šafaříkova 439/23,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava omítek a podlah 

po vytopení 
23 780,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - nové bojlery včetně instalace MŠ 

Srdíčko 
52 635,00 

FLAGRO a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - zpracování pro-

jektu elektro ve fázi DSP a DPS 
85 668,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura- MŠ Klubíčko, oprava a vyčištění 

žlabů 
8 455,00 

Ing. Pavel Novotný,  Sladovnická 

1263,  46311 Liberec 

Faktura - příprava projektové dokumentace 

elektro v ZŠ Kaplického 
4 840,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - smlouva o dílo ze dne 19.1.2015, 

dokumentace pro stavební povoleníˇZŠ Na 

Žižkově, odloučené pracoviště 

264 264,00 

Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - zdravotní řezy na vzr.stromech ZŠ 

Machnín 
11 800,00 

Luboš Štěrba,  Na Žižkově 637/72,  

46006 Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - klempířské a po-

krývačské práce 
27 358,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy 

hlavní budovy 
28 720,00 

RADIUM, spol. s r.o.,  Strakonická 

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

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ Lesní - oprava odvětrání a beto-

nování objektu 
7 260,00 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ Sokolovská - oprava anglických 

dvorů 
13 446,00 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - oprava ležaté ka-

nalizace 
17 763,00 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

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

46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - montáž a demon-

táž lešení, pronájem lešení 
35 453,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ Klášterní - GSM brány pro 

ovládání závory 
8 186,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - oprava havárie po-

trubí 
84 178,00 

RADIUM, spol. s r.o.,  Strakonická 

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

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava dešťové ka-

nalizace 
27 716,38 

Tomáš Kuliš,  Elišky Krásnohorské 

952/37,  46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká -oprava malby po škodní 

události 
47 838,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava WC (vodoin-

stalační práce) 
25 936,96 

Dušan Maupic,  Podzimní 362/9,  

46001 Liberec 

Faktura - MŠ Dětská - oprava dveřního ko-

munikátoru 
25 410,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava topného 

systému (topenářské práce) 
4 756,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Beruška - oprava herních prvků 

(stavebí práce) 
44 596,61 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava kanálu ve 

dvoře 
6 340,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Ruprechtice - oprava oplecho-

vání říms a žlabů 
78 438,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava zabezpečova-

cího zařízení 
48 966,00 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - výměna prasklého 

ohřívače vody 
88 525,00 

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ 5. května - pokrývačské práce na 

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

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Korálek - oprava dlažby ven-

kovního schodiště 
12 887,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - horolezecký průzkum 

fasády 
4 060,00 

EKOSYSTÉMY, spol. s r.o.,  Ja-

gellonská 1239/24,  13000 Praha 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - monitoring po-

trubí 
10 708,50 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

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

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ U soudu - oprava oplechování 

říms 
50 590,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - výměna troj-

cestného ventilu 
57 143,50 

Martin Marek,  Karlovská 157,  

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

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava zabezpe-

čovacího zařízení 
36 863,00 

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

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

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

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

Zdeněk Romančin,  Svatoplukova 

434/17,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - instalatérské 

práce 
5 904,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Malínek - opravy SDK obkladů 

svodů 
81 632,41 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

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

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Husova - oprava žlabu na pří-

stavbě tělocvičny 
31 339,00 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Pohádka - výměna písku v pís-

kovištích a štěrku na plochách 
21 901,00 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna písku na 

pískovišti 
20 957,00 

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

11000 Praha 

Faktura - ZŠ Husova - údržba víceúčelového 

hřiště vč. doplnění písku 
20 146,50 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 
Faktura - MŠ Beruška - výměna kačírku 8 228,00 
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Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Motýlek - oprava regulátoru 

(topenářské práce) 
2 814,46 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

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

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - výměna poklopu a 

oprava vjezdu 
24 593,00 

RAJAN EKO s.r.o.,  Dobrovského 

331,  51601 Rychnov nad Kněžnou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava pískoviště vč. 

plachty 
22 683,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava havárie 

potrubí 
95 531,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U 

Nisy 178,  46331 Chrastava 

Faktura - ZŠ Sokolovská - opravy poreviz-

ních závad (elektroinstalace) 
83 759,00 

Martina Studničná,  Vrchlického 

517/90,  46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - PD pro navýšení 

kapacity 
60 500,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava dlažby v 

šatnách 
42 304,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U 

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

AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - ZŠ Lesní - oprava havárie vody (vo-

doinstalační práce) 
10 500,02 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Beruška - elektromontážní 

práce - oprava elektroinstalace, montáž no-

vých zásuvek v kuchyni 

11 919,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Malínek - oprava oplocení 17 722,14 

B & F  spol. s r.o.,  Novoměstská 

1443,  46401 Frýdlant 

Faktura - projektová informační deska - 

oprava po scizení 
9 680,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - ZUŠ _ oprava havárie topného sys-

tému 
4 471,43 
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KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ Matoušova - oprava zabezpečo-

vacího zařízení 
50 971,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 

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

vých oken v suterénu 
35 690,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava čerpadla a 

systému (výměník) 
20 558,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Vrchlického - výměna 3 ks 

dvouskel 
18 022,00 

R E M O N T, s.r.o.,  Kubelíkova 

74/16,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava studené 

vody 
5 820,00 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

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

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

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

Miloš Kvapil,  Třešňová 628,  46014 

Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna 2 ks ply-

nových kotlů 
54 990,00 

Jaromír Bednář,  Andělská Hora 35,  

46331 Chrastava 

Faktura - MŠ Sluníčko - PD rekonstrukce 

elektroinstalace 
50 820,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ Rosnička - oprava zabezpečo-

vacího zařízení 
50 117,00 

Jan Josiek,  Husova 356/33,  46001 

Liberec, kominy@iol.cz 

Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna komí-

nové vložky 
35 356,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava sociálního zaří-

zení v suterénu 
26 534,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava topného sys-

tému a dveří 
10 848,98 

Jiří Krištof,  Kovařovicova 196,  

46014 Liberec 

Faktura - ZŠ Jabloňová - čištění kanalizace 

tlakovým vozem 
5 037,00 

ARK Ing. arch. Pavel Janoušek,  To-

varyšský vrch 1358/3,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - PD pro opravu 

kanalizace v objektu 
87 725,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava havárie kanali-

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

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ U školy - pokrývačské práce - 

výměna střešních výlezů 
93 412,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ U Bertíka - oprava havárie vo-

doinstalace 
7 456,38 

PPS Patrman s.r.o.,  Sadová 141/18,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - PD dispozice pa-

vilonu 
95 590,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava oplocení a 

branky 
13 811,55 

Filip Mlejnek,  Na Žižkově 808/37,  

46006 Liberec 

Faktura - MŠ Matoušova - výroba a dodání 

dětských lavic 
8 580,00 

PPS Patrman s.r.o.,  Sadová 141/18,  

46005 Liberec 

Faktura - MŠ Motýlek - PD na úpravu ku-

chyně 
44 770,00 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - oprava vjezdu do 

areálu 
14 685,00 

Ludvík Šišmiš,  Obilná 65,  46312 Li-

berec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava dveřních ot-

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

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

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

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

Víska 

Faktura - ZŠ a ZUŠ Jabloňová - úklid vytope-

ného suterénu 
12 076,00 

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

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

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Beruška - malířské a natěračské 

práce 
30 260,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava vnitřních ma-

leb 
28 861,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava svahu 26 898,30 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Hvězdička - oprava vnitřních 

maleb 
23 672,00 

LIBERTOP s.r.o.,  Hodkovická 135,  

46312 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - výměna výměníko-

vého ohřívače 
22 760,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava havárie 

vody 
21 456,74 

LIBERTOP s.r.o.,  Hodkovická 135,  

46312 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - výměna třícestného 

ventilu 
4 997,00 
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Jiří Kerhart M E T A - therm,  Korej-

ská 1207/31,  46601 Jablonec nad Ni-

sou 

Faktura - MŠ Kamarád - oprava havárie vody 2 569,68 

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

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

ARK Ing. arch. Pavel Janoušek,  To-

varyšský vrch 1358/3,  46001 Liberec 

opr.KDF201503272-opr.pol.6121 na 5169 

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

ARK Ing. arch. Pavel Janoušek,  To-

varyšský vrch 1358/3,  46001 Liberec 

opr.KDF201503272-opr.pol.6121 na 5169 

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

Aleš Zeler ICON pro,  Jeřmanická 

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

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

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

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

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

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova ul. - dle SoD 

0030/15/128 stavební úpravy v budově A - 

06/2015 

230 719,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

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

stavební úpravy - 06/2015 
99 013,09 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U 

Nisy 178,  46331 Chrastava 

Faktura - ZŠ Lesní - výměna osvětlení v tělo-

cvičně 
96 633,26 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

46311 Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - oprava havárie stou-

paček 
72 447,54 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

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

Radek Pluhař,  U Studánky 845,  

46311 Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - oprava obkladů a omí-

tek 
65 425,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

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

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Sedmikráska - oprava havárie 

vody a kanalizace 
23 866,90 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Sokolovská - pokrývačské a sta-

vební práce 
23 251,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

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

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Sedmikráska - výměna ventilů 14 169,00 
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TR ANTOŠ s.r.o.,  Nad Perchtou 

1631,  51101 Turnov 

Faktura - ZŠ Machnín odl. pr. Heřmánkova - 

herní prvek 
14 132,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U 

Nisy 178,  46331 Chrastava 

Faktura - ZŠ Kaplického - PD osvětlení uče-

ben 
9 196,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - stavební práce dle 

SoD č. 0030/15/0165 
880 269,33 

STUDIO DD+ s.r.o.,  Žižkova 45,  

26203 Nový Knín 

Faktura - MŠ Beruška - PD zateplení objektu 

z programu OPŽP vč. změny vnitřních dispo-

zic 

268 620,00 

Bonita Group Service s.r.o.,  Koráb 

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

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - stavební úpravy bu-

dova A - 07/2015 
521 350,84 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - stavební úpravy - 

07/2015 
322 370,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - výměna hliníkových dveří - ZŠ Do-

biášova 
75 670,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - stavební úpravy v 

budově A - 07/2015 
67 306,25 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

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

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

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

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

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

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

46844 Josefův Důl 

Faktura - MŠ Matoušova - dodávka a montáž 

vzduchové trampolíny 
80 000,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

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

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - demontáž stávajícího zařízení ku-

chyně - ZŠ U Školy 
24 939,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - el. konvektomat, sada gastronádob - 

MŠ Pohádka, Strakonická 211 
10 234,48 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - el. konvektomat, sada gastronádob - 

MŠ Pohádka, Strakonická 211 
86 529,52 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - el. smažící pánev - MŠ Motýlek, 

Broumovská 840/7 
76 158,00 

Pavel Kitzberger,  K Bucharce 250,  

46008 Liberec 

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

4B 
73 970,00 
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Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - kácení stromů v areálu MŠ Machnín 

- Ostašov 
10 850,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - oprava branky a podezdívky oplo-

cení - MŠ Malínek 
10 756,42 

Lukáš Kvirenc,  Letná 562/43,  46001 

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - oprava podezdívky a oplocení - MŠ 

Pohádka 
6 607,45 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - oprava radiátorových ventilů - MŠ 

Pohádka 
2 572,70 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - dílčí úpravy staveb-

ních konstrukcí 
80 395,00 

Barbuto s.r.o.,  Na Skřivanech 823,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Na výběžku - oprava dlažby - 

vstup do ZŠ 
59 217,40 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

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

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - oprava dveří - ZŠ Jabloňová, sute-

rén 
25 846,00 

Pozemní stavitelství s.r.o.,  Ruprech-

tická 538/24,  46001 Liberec 

Faktura - oprava PVC podlahy - ZŠ Ostašov, 

sborovna 
24 174,95 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

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

Pozemní stavitelství s.r.o.,  Ruprech-

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

Jaroslav Karásek,  Zdislava 133,  

46353 Zdislava 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava elektro roz-

vodů 
85 300,00 

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

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

Pozemní stavitelství s.r.o.,  Ruprech-

tická 538/24,  46001 Liberec 

Faktura - oprava podlahy - ZŠ Ostašov, sbo-

rovna 
221 105,88 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

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

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - stavební práce - rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny v ZŠ U 

Školy 222/6 

1 814 665,00 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

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

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - nábytek 33 674,29 
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ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - nábytek 28 765,71 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

OMNIWOOD,s.r.o.,  Příční 590/54,  

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

Jaroslav Kohoutek,  Malátova 114/3,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava svislých 

konstrukcí v učebnách školy 
39 480,00 

Martin Möller,  Liberecká 657,  

46334 Hrádek nad Nisou 

Faktura - MŠ Kytička - dodávka a montáž ho-

rizontálních žaluzií 
103 810,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - oprava svislých kon-

strukcí v objektu 
71 523,00 

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

46844 Josefův Důl 

Faktura - MŠ Matoušova - montáž dopadové 

plochy pro herní prvek 
24 200,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

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

OBI Česká republika s.r.o.,  Budějo-

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

Roman Wollmann,  Lukášovská 108,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - podlahářské práce 

třída č. 101 
76 603,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - pokrývačské práce na 

objektu 
56 487,00 

LIDEZIN CZ s.r.o.,  Dolní Řasnice 

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

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Oblačná - pokrývačské práce na 

objektu 
38 695,00 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

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

Aleš Zeler ICON pro,  Jeřmanická 

23,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - oprava plotu po 

vloupání 
63 253,96 

Luboš Hlavatý,  Česká 231,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - tlakové čištění ka-

nalizace, kamerový systém 
7 263,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - obroušení a nátěr 

dveří vč. zárubně 
6 050,00 
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Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava části střechy nad 

1. stupněm 
5 110,00 

AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

BCM Control s.r.o.,  nám. Sokolov-

ské 312/1,  46001 Liberec 

Faktura - výměna řadícího systému kotelny - 

ZUŠ 
96 521,70 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - rekonstrukce pod-

lah 
95 472,99 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - elektroinstalace a 

dodávka hasících přístrojů 
81 336,20 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - rekonstrukce žele-

zobetonových příček 
55 000,55 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U 

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

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

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

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

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

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy nad 

družinou 
5 108,00 

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

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

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ U soudu - bourací a stavební 

práce 
73 791,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - rekonstrukce sociál-

ního zařízení 
28 104,00 

František Chlum,  Kašparova 1001/9,  

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

LUNA PROGRESS s.r.o.,  Zdenice 

40,  38401 Nebahovy 

Faktura - MŠ Rolnička - herní prvek (dome-

ček se skluzavkou) 
67 330,00 

LUNA PROGRESS s.r.o.,  Zdenice 

40,  38401 Nebahovy 

Faktura - MŠ Matoušova - herní prvek (po-

hyblivá lávka) 
25 261,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava havárie vody 3 156,53 
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Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pohádka - oprava regulace to-

pení 
3 061,30 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - ZŠ Svermova - výměna oken vč. 

příslušenství 
180 812,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - oprava havárie pří-

vodu vody 
4 139,89 

Tomáš Churavý,  Lípová 597/9,  

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

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Barvířská - výměna měřících 

traf 
14 890,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - stavební úpravy vý-

levky 
12 009,00 

Statika, projekční kancelář s.r.o.,  To-

varyšský vrch 1358/3,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - zpracování static-

kého posouzení trhlin 
4 840,00 

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

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

JBK Liberec spol. s r.o.,  Mírová 

574/8,  46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - stavební úpravy 

pro navýšení kapacity 
734,28 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ U Soudu - TDI+ BOZP Rekon-

strukce suterénu objektu 
90 774,20 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ Švermova - TDI + BOZP - 

Vnitřní úprava šaten 
86 248,80 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

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

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

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

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - rekonstrukce školní 

kuchyně a jídelny 
48 617,68 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - rekonstrukce školní 

kuchyně a jídelny 
2 922 431,32 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - myčka a změk-

čovač vody 
96 724,00 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - oprava spor-

tovních povrchů víceúčelového hřiště - TDI + 

BOZP 

86 248,80 

Technické služby města Liberce a.s.,  

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

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

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

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

Bonita Group Service s.r.o.,  Koráb 

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

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ Sokolovská - elektrický sporák s 

pečící troubou 
66 524,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-libe-

rec.cz 

Faktura - ZŠ U Školy - koordinátor BOZP - 

Rekonstrukce kuchyně 
14 520,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-libe-

rec.cz 

Faktura - ZŠ Husova - koordinátor BOZP - 

Oprava podlah tělocvičny 
14 520,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

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

Ing.arch. Irena Vybíralíková,  Borový 

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

Ing.arch. Irena Vybíralíková,  Borový 

vrch 286/20,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - rekonstrukce sute-

renu - autorský dozor 
10 900,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

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

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

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

STORING spol. s r.o.,  Žitavská 

727/16,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - návrh dispozičního 

uspořádání kuchyně 
23 716,00 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Klášterní - zpracování rozpočtu 

a technického řešení na akci Odstranění vlh-

kosti a opravy omítek 

8 000,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Delfínek - oprava odpadů pi-

soárů 
1 689,40 

Jaroslav Kozák,  Nová 338/9,  46010 

Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - výměna sanitárních 

instalací 
93 859,50 

Ivan Bockschneider,  Nová 336/23,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - oprava omítek na so-

ciálních zařízeních 
6 140,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava kon-

strukcí 
71 970,62 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nakládka a od-

voz suti 
61 885,46 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Jeřmanická - oprava oplocení a 

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

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

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - ZUŠ Liberec - regulace topného 

systému 
1 113,20 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

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

Bonita Group Service s.r.o.,  Koráb 

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

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - oprava odpouš-

tění systému a jednotky MaR 
66 324,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

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

Jiří Čaban,  Hejnická 4021,  46401 

Frýdlant 

Faktura - ZŠ U Školy - oprava elektroměro-

vého rozvaděče 
37 951,00 

Diagnostika stavebních konstrukcí 

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

rec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - posouzení 

stavu stropních konstrukcí 
13 068,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

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

Stanislav Bradáč,  Londýnská 8,  

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

EKOSYSTÉMY, spol. s r.o.,  Ja-

gellonská 1239/24,  13000 Praha 
Faktura - ZŠ Husova - monitoring potrubí 2 359,50 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Husova - oprava podlah tělo-

cvičny - funkce TDI 
15 000,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Klášterní - oprava žlabu a para-

petu po zatékání 
4 225,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ostašov - pokrývačské práce 2 064,00 

E 11 s.r.o.,  Bílý Kostel nad Nisou 27,  

46331 Chrastava 
Faktura - ZŠ Na Žižkově - oprava plotu 71 080,00 

Vladimír Hnídek,  Nerudova 

3592/22,  46601 Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně - výkon TDI 
19 392,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - vnitřní úprava šaten 45 850,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - rekonstrukce sute-

rénu 
36 788,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Svermova - rekonstrukce sute-

rénu 
94 424,00 

Father & Sons Vision, s.r.o.,  Boženy 

Němcové 54/9,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Ještědská - návrh řešení - návrh 

na zateplení objektu 
48 400,00 
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ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - změkčovač vody 28 556,00 

BCM Control s.r.o.,  nám. Sokolov-

ské 312/1,  46001 Liberec 

Faktura - ZUŠ Broumovská - oprava komuni-

kátoru rozvaděče pro výměník 
5 808,00 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Ostašov - výměna jističe v ku-

chyni 
1 900,00 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Machnín - výměna stykače pro 

ovládání bojleru 
1 825,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Matoušova - oprava vodoinsta-

lace 
3 060,45 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - M%S Nad Přehradou - oprava a vý-

měna radiátorů 
87 451,89 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka odl. pr. Machnín - vý-

měna radiátoru a EOV 
36 524,70 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - oprava ventilu 2 619,17 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Rolnička - likvidace herních 

prvků 
24 668,15 

Josef Soukup,  Generála Píky 819/1,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ nám. Míru - výměna redukčních 

ventilů 
19 076,00 

Josef Soukup,  Generála Píky 819/1,  

46001 Liberec 

Faktura - ZŠ 5. května - výměna redukčního 

ventilu 
6 359,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Jabloňová - škrabka na bram-

bory 
49 005,00 

WARMNIS spol. s r.o.,  Ovocná 

157/2,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - výměna vad-

ného oběhového čerpadla 
65 232,40 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ Jizerka - oprava chodníku 7 744,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava odvodnění 

chodníku 
34 815,00 

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava oken 33 033,00 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Sokolovská - výměna čerpadla 31 559,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ V Zahradě - oprava venkovního 

schodiště 
77 355,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava WC 13 988,81 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava topného sys-

tému 
3 599,99 
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Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - ZUŠ - oprava topného systému 17 392,54 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava vodoinstalace 16 550,38 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ U Bertíka - zpracování rozpočtu 

a technického řešení - Odstranění vlhkosti a 

opravy omítek 

11 000,00 

TREVOS Košťálov s.r.o.,  Košťálov 

145,  51202 Košťálov 
Faktura - MŠ Kamarád - deky, polštáře 30 ks 13 500,00 

Ing. Radovan Novotný,  Vesecká 

97/12,  46006 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - rekonstrukce kuchyně 

- autorský dozor 
47 795,00 

Jiří Krištof,  Kovařovicova 196,  

46014 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - čištění kanalizace tla-

kovým vozem 
3 358,00 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - výměna oken 33 456,50 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 225 906,00 

Pavel Janeček,  Kozácká 1306,  

46311 Liberec 
Faktura - ZŠ Česká - oprava kanalizace 8 591,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny 
228 639,44 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny 
2 420,27 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - Rekonstrukce školní 

kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny 
361 004,29 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - stavební úpravy 1 460 904,91 

PASTALI s.r.o.,  Švermova 268/76,  

46010 Liberec 
Faktura - ZŠ Svermova - stavební úpravy 886 646,42 

STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - oprava podlah v tělo-

cvičně a odizolování proti zemní vlhkosti 
100 000,00 

STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - oprava podlah v tělo-

cvičně a odizolování proti zemní vlhkosti 
1 979 859,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - pokrývačské 

práce 
5 191,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ostašov - pokrývačské práce 64 988,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ještědská - pokrývačské práce 5 846,00 
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Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ Gollova - výměna termohlavic 60 355,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ U Školy - výměna termohlavic 52 438,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - výměna EZS 12 940,00 

EKOSYSTÉMY, spol. s r.o.,  Ja-

gellonská 1239/24,  13000 Praha 
Faktura - MŠ Machnín - monitoring potrubí 4 537,50 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - zbudování zpev-

něné plochy a přístupového chodníku 
69 418,00 

Jaroslava Kittnerová,  Chleborádova 

160/17,  61900 Brno 
Faktura - MŠ Rosnička - nerezová skříň 24 939,00 

Martin Möller,  Liberecká 657,  

46334 Hrádek nad Nisou 

Faktura - ZŠ U Školy - dodávka a montáž hli-

níkových rolet 
16 467,00 

AS PROJECT CZ s.r.o.,  U Prostřed-

ního mlýna 128,  39301 Pelhřimov 

Faktura - ZŠ Dobiášova - vypracování po-

sudku na bazén 
45 133,00 

AS PROJECT CZ s.r.o.,  U Prostřed-

ního mlýna 128,  39301 Pelhřimov 

Faktura - ZŠ Ještědská - vypracování posudku 

na bazén 
45 133,00 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

1224/42,  13000 Praha 

Faktura - ZŠ Husova - oprava havarijních 

omítek a říms 
28 875,00 

M&M MIPECH s.r.o.,  Fibichova 6,  

25901 Votice 
Faktura - MŠ Pohádka - herní prvek 28 849,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pohádka - oprava topení 848,21 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Vrchlického - oprava rozvodů 

TUV 
3 202,27 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ nám. Míru - oprava radiátorů 24 664,05 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - oprava havárie vody 

v umývárně 
14 193,30 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Pastelka - oprava WC 2 700,96 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Hvězdička - oprava vodoinsta-

lace 
3 711,68 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně 12 584,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně 43 923,00 
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Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava krytiny 11 495,00 

Martin Dunda,  Suldovského 532/43,  

46011 Liberec 

Faktura - ZŠ Jabloňová - výměna lina v sute-

rénu 
26 094,00 

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

46007 Liberec 
Faktura - ZŠ U Soudu - výmalba objektu 30 649,00 

STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 

55,  46312 Liberec 

Faktura - MŠ Korálek - oprava venkovního 

schodiště 
26 414,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně -12 584,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 
Faktura - ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně -43 923,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 

opr.KDF2015006025 Faktura - ZŠ Jabloňová 

- vybavení kuchyně 
44 044,00 

ARDA spol.s.r.o.,  Frimlova 339/23,  

46005 Liberec 

opr.KDF2015006025 Faktura - ZŠ Jabloňová 

- vybavení kuchyně 
12 463,00 

David Lacina,  Okálová 1038,  46311 

Liberec 
Faktura - ZUŠ Jabloňová - oprava kanalizace 10 194,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Česká - konvektomat, myčka 402 300,00 

GERTABAU s.r.o.,  Králodvorská 

1081/16,  11000 Praha 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava podlahové 

krytiny 
32 994,00 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

725/1,  46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava podlahové 

krytiny 
70 594,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ V Zahradě - oprava zábradlí 6 050,00 

Daniel Laščák,  Za Humny 155,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava oken 4 840,00 

Martin Bartl,  Husitská 249/67,  

46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Svermova - oprava osvětlení 6 400,00 

Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - ZŠ Broumovská - kácení stromů a 

následná výsadba 
39 990,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava žlabů a sněho-

vých zachytávačů 
8 135,00 

LUNA PROGRESS s.r.o.,  Zdenice 

40,  38401 Nebahovy 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - herní prvek 84 451,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Beruška - plynová smažící pá-

nev 
76 158,00 

STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - realizace prací nad rá-

mec zadání VZMR - Rekonstrukce tělocvičny 
21 434,00 
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STAVO - UNION, stavební společ-

nost s r.o.,  V Aleji 1544/23,  46601 

Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Husova - realizace prací nad rá-

mec zadání VZMR - Rekonstrukce tělocvičny 
28 000,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Česká - oprava venkovního 

schodiště 
23 043,00 

Jiří Kobr,  SNP 987/15,  46601 Jablo-

nec nad Nisou 

Faktura - MŠ Rolnička - plynový sporák s 

elektrickou troubou 
76 158,00 

Pavel Spatzier,  V Úvoze 671,  46401 

Frýdlant 

Faktura - ZŠ Jabloňová - výmalba sklepa pod 

kuchyní 
24 472,30 

Petr Dušánek,  Národní 25,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - oprava podlahových 

krytin 
28 474,00 

Bohumil Čagánek,  nám. Českých 

bratří 109/11a,  46005 Liberec 
Faktura - MŠ Hvězdička - oprava čerpadla 22 204,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U 

Nisy 178,  46331 Chrastava 
Faktura - ZŠ Broumovská - výměna osvětlení 38 356,76 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - oprava ležaté ka-

nalizace, TDI + BOZP 
36 300,00 

BMTO GROUP a.s.,  Ampérova 444,  

46312 Liberec 
Faktura - ZŠ Křižanská - výměna čerpadla 36 310,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 
Faktura - ZŠ nám. Míru - výměna oken 53 724,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 226 941,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava potrubí 81 159,03 

Jan Čermák,  Kokonínská 3913/55,  

46601 Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Kaplického - oprava podlahové 

krytiny 
69 636,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava pod-

lahy 
88 848,24 

Ladislav Vidurek,  Mánesova 

2144/25,  46601 Jablonec nad Nisou 

Faktura - ZŠ Na Výběžku - podlahářské práce 

- oprava marmolea 
10 398,74 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - oprava střechy 3 975,00 

AWEA s.r.o.,  Rozdvojená 131,  

46312 Šimonovice 

AWEA - Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyř-

lístek odl.pr.Věkova - čtvrtletní splátky 

2015\n 

1 261 760,00 

Miroslav Resler,  Matoušova 484/13,  

46007 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou + 6 MŠ - čištění 

okapů střech 
11 011,00 
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KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ U Bertíka - zabezpečovací sys-

tém 
52 691,00 

Petr Peníška,  Na Srázu 296,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Kaplického - redukční ventil 11 294,14 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Faktura - ZŠ Křižanská odl pr. Heřmánkova - 

výměna termohlavic 
56 200,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 
Faktura - ZŠ Švermova - oprava nátěrů 37 650,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava malby 24 204,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou -oprava a vý-

malba 
29 700,00 

VÍTĚZSLAV ŘÍPA,  Proletářská 

194,  46312 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - pianino zn. Scholze 45 000,00 

Roman Heide,  Nad Tratí 295,  46312 

Liberec 

Faktura - MŠ Jizerka - oprava a výměna pod-

lahových krytin 
56 731,00 

Bc. Bořivoj Bulíček,  Nádražní 495,  

46362 Hejnice 
Faktura - MŠ U Bertíka - rekultivace zahrady 42 760,00 

Structura s.r.o.,  Slezská 725/1,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ Oblačná - oprava podhledu 3 304,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-libe-

rec.cz 

Faktura - ZŠ U Soudu - dodávka hasících pří-

strojů 
3 968,80 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava stropů 22 266,21 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Sluníčko - oprava svodů 24 183,30 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do ku-

chyně 
34 499,52 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do ku-

chyně 
2 976,56 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do ku-

chyně 
59 231,92 

Ivan Pecár,  Hodkovická 410,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Kaplického - oprava střechy 8 445,00 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

herny 
94 519,96 
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Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do 

herny 
1 848,04 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do jí-

delny 
51 810,33 

Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - nábytek do jí-

delny 
44 469,67 

Jan Havel,  Kodešova 670,  46401 

Frýdlant 
Faktura - MŠ Pohádka - herní prvek 41 000,00 

MVV Energie CZ a.s.,  Kutvirtova 

339/5,  15000 Praha 
Školy - provedení základních opatření 2015\n 227 982,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - dodávka rohových 

lišt 
26 136,00 

Tomáš Mědílek,  Javorová 591/24,  

46014 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava pod-

lahy 
17 515,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - havárie odpadu 16 877,08 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Sluníčko - oprava podlahy 55 261,91 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - nádržka vody WC 5 047,76 

Václav Rejnart,  U Monstrance 422/4,  

46001 Liberec 
Faktura - ZŠ 5. květen - oprava žlabu 13 140,60 

VITRUM Liberec s.r.o.,  Slezská 

725/1,  46015 Liberec 
Faktura - MŠ Klubíčko - výměna oken 83 805,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kamarád - oprava vodoinsta-

lace 
22 395,41 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava vodo-

instalace 
93 090,15 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - oprava sociál-

ního zařízení 
59 490,16 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka odl pr. Machnín - vý-

měna elektrokotle 
44 983,81 

Boris Weinfurter,  Ruprechtická 

1401/8a,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - Oprava sprch tělo-

cvičny - výkon TDI 
7 000,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - ZŠ Na Žižkově - zpracování doku-

mentace ke stavebnímu povolení 
66 066,00 

Podlahářství Landa s.r.o.,  Polední 

167,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Švermova - oprava PVC 96 411,00 
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KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ U Bertíka - zabezpečovací sys-

tém 
36 863,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - MŠ U Bertíka odl. pr. Údolní - za-

bezečovací systém 
69 045,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 
Faktura - ZŠ Husova - dosazení keřů na břeh 12 390,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 

Faktura - ZŠ Švermova - dosazení chybějí-

cích keřů v areálu 
2 130,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka odl. pr. Machnín - 

oprava topení a WC 
5 407,25 

Zdeněk Sokol,  Chotyně 44,  46334 

Chotyně 

Faktura - MŠ Pod Ještědem - oprava a ople-

chování střechy 
6 829,00 

Pavel Heč,  Kapraďová 993,  46311 

Liberec 
Faktura - MŠ Korálek  oprava maleb a nátěrů 68 640,00 

Miroslav Resler,  Matoušova 484/13,  

46007 Liberec 
Faktura - MŠ Hvězdička - kácení stromů 8 228,00 

AUTODOPLŇKY AZ v.o.s.,  Drahe-

lická 181,  28802 Nymburk 
Faktura - MŠ Pohádka - herní prvek 74 415,00 

Miroslav Resler,  Matoušova 484/13,  

46007 Liberec 
Faktura - MŠ Hvězdička - kácení stromů 2 541,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - ZŠ Ostašov - výměna termohlavic 19 723,00 

ESPRIT s.r.o.,  Litožnická 400,  

19011 Praha 

Faktura - MŠ Čtyřlístek - jídelna - akustické 

minerální podhledy 
93 186,64 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Švermova - radiátory ve třídách 23 284,00 

Ecowatt-EU a.s.,  Masarykova 

519/15,  46001 Liberec 

Faktura - ZŠ U Soudu - termohlavice, termo-

ventily 
14 111,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - ZŠ Sokolovská - pracovní stůl 21 117,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Delfínek - univerzální robot 95 397,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - příslušenství do ku-

chyně 
15 141,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 

Faktura - ZŠ U Školy - příslušenství do ku-

chyně 
49 989,00 
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ARBORION s.r.o.,  Maršovice 139,  

46801 Maršovice 
Faktura - MŠ Jeřmanická - kácení vrby 6 292,00 

Allan Janeček,  Kryštofovo Údolí 

214,  46001 Kryštofovo Údolí 

Faktura - MŠ Nad přehradou - oprava elektro-

instalace 
17 743,00 

Roman Nový,  Kateřinská 118,  

46303 Stráž nad Nisou 

Faktura - ZŠ Dobiášova - TDI stavební 

úpravy 
23 520,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Broumovská - vybavení jídelny 45 738,00 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Broumovská - vybavení jídelny 1 209,50 

ARDA, spol. s r.o.,  Londýnská 

123/17,  46001 Liberec 
Faktura - ZŠ Broumovská - vybavení jídelny 25 685,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Faktura - MŠ Rosnička - oprava radiátorů - 2 

ks 
3 751,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 
Faktura - MŠ Rosnička - oprava topení 1 029,00 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Delfínek - konvektomat 9 486,71 

ZANAP Liberec s.r.o.,  Hynaisova 

75/2,  46007 Liberec 
Faktura - MŠ Delfínek - konvektomat 87 277,29 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kytička - rekonstrukce sociálek 44 048,00 

SNOWPLAN spol. s r.o.,  Mrštíkova 

399/2a,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Pastelka - odl. pr. Machnín - 

PD ČOV 
95 469,00 

Michal Smetana,  Česká 340,  46312 

Liberec 
Faktura - ZŠ Ještědská - pokrývačské práce 3 860,00 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kytička - obklady a dlažba 10 224,50 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 
Faktura - MŠ Kytička - obklady a dlažba 73 386,50 

Jiří Pech,  Albrechtice u Frýdlantu 

95,  46331 Frýdlant 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - oprava hromo-

svodu 
4 915,50 

Radoslav Damašek,  Hradební 

230/30,  46006 Liberec 
Faktura - MŠ Kamarád - vestavěné skříně 82 009,00 

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

Víska 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - úklid 31 067,00 

Jiří Kerhart M E T A - therm,  Dvor-

ská 169/2,  46001 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - dopojení vyba-

vení 
25 025,58 

PLYN - SERVIS Cz, s.r.o.,  Barvíř-

ská 21,  46007 Liberec 

Faktura - MŠ Matoušova - oprava regulace 

topení 
24 056,00 
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Radek Opalecký,  Blahoslavova 

202/18,  46005 Liberec 
Faktura - MŠ Nad Přehradou - židle 28 892,00 

Ivan Bockschneider,  Nová 336/23,  

46010 Liberec 
Faktura - MŠ Stromovka - oprava rampy 46 041,00 

MUZIKER s.r.o.,  Radlická 3201/14,  

15000 Praha 
Faktura - MŠ Kamarád - digitální piano 25 410,00 

MUZIKER s.r.o.,  Radlická 3201/14,  

15000 Praha 
Faktura - MŠ Kamarád - digitální piano 1 680,00 

Ing. Karel Kejla,  Vojanova 137/1,  

46010 Liberec 

Faktura - MŠ Nad Přehradou - řez a kácení 

stromů 
5 070,00 

Window Holding a.s.,  Hlavní 456,  

25089 Lázně Toušeň 

Faktura - výměna vchodových dveří do tělo-

cvičny ZŠ Husova 
58 545,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 

opr.KDF201506828-opr.pol.6121 na 5169 ZŠ 

Husova - dosazení keřů 
-12 390,00 

Technické služby města Liberce a.s.,  

Erbenova 376/2,  46008 Liberec 

opr.KDF201506829-opr.6121 na 5169 ZŠ 

Švermova - dosazení keřů 
-2 130,00 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
-228 639,44 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
-361 004,29 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
256 194,31 

SYBAN, s.r.o.,  28. října 60/44,  

46007 Liberec 

opr.KDF 201505510 ZŠ U Školy - vybavení 

kuchyně 
333 449,42 

Bc. Tomáš Dubec,  Heliova 537/5,  

46001 Liberec 

Faktura - MŠ Kytička - rekonstrukce sociál-

ního zařízení 
82 232,00 

KANIA a.s.,  Špálova 80/9,  70200 

Ostrava 

Faktura - Liebigův palác - PD Stavební 

opravy fasády a střechy 
173 030,00 

POTRAVINOMONT s.r.o.,  Sušilova 

45,  75002 Přerov 

Faktura - ZŠ Aloisina výšina - elektrický kon-

vektomat 
13 915,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku pro 

škodní události - MŠ Kamarád, třída II. 
99 848,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku pro 

škodní události - MŠ Kamarád, třída II. 
119 820,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád 
18 131,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád 
9 625,00 

ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád, třída I. 
66 241,00 
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ABCD Služby školám s.r.o.,  Kapla-

nova 574,  46312 Liberec 

Faktura - dodávka a montáž nábytku po 

škodní události - MŠ Kamarád, třída I. 
13 707,00 

Ing. Jiří Mečíř,  Radčická 373/13,  

46014 Liberec, anna.cerna@pps-li-

berec.cz 

Faktury - ZŠ U Školy BOZP - oprava podlah 14 520,00 

Celkem   37 039 530,69 

 

 Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 
 

Počáteční zůstatek 5 691 722,93 Kč 

Poplatky  -4 070,00 Kč 

Úroky  9 362,85 Kč 

Tvorba  4 300 000,00 Kč 

Čerpání -4 150 019,22 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 5 846 996,56 Kč 

 

 

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

čerpání 868.449,96 Kč. Vráceno zpět do fondu v 02/2016. 

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

O.K. SERVIS PLUS, s. r.o.,  Cukro-

varská 957/21b,  19600 Praha 
Faktura - OGL - oprava havárie UPS 13 579,00 

TOR-IN spol.s r.o., Bohutín, 262 41 Faktura - OGL - oprava podlah po vytopení 327 823,00 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - oprava maleb po vytopení I. 59 325,00 

oaza - net spol. s r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 81/117,  46006 Liberec 
Faktura - OGL - oprava elektroinstalce 17 892,00 

Luděk Samšiňák,  Králův háj 465/2,  

46005 Liberec 
Faktura - OGL - oprava těsnění dveří kotelny 4 477,00 

PULSKLIMA, spol. s r.o.,  Andělská 

cesta 609/11,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - oprava klimatizace 2 608,76 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - oprava maleb po vytopení II. 3 775,00 

oaza - net spol. s r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 81/117,  46006 Liberec 

Faktura - OGL - oprava elektroinstalace po 

havárii vody 
173 000,00 
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oaza - net spol. s r.o.,  Dr. Milady 

Horákové 81/117,  46006 Liberec 

Faktura - OGL - oprava elektroinstalace po 

havárii vody 
75 983,00 

Luděk Samšiňák,  Králův háj 465/2,  

46005 Liberec 
Faktura - OGL - oprava dveří po vytopení 1 815,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 
Faktura - oprava okap. svodu - Liebig. palác 5 409,00 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 

Faktura - OGL - oprava maleb po vytopení 

III. 
6 135,00 

Ing. Jiří Jiránek,  Hvězdná 490/19,  

46005 Liberec 

Faktura- oprava střechy po krádežích, Lie-

biegův palác Liberec 
54 619,00 

Aron house, s.r.o.,  Kubelíkova 

1224/42,  13000 Praha 

Faktura - OGL - oprava střešního pláště a 

klempířiny 
9 384,00 

Česká servisní agentura s.r.o.,  U 

Nisy 178,  46331 Chrastava 
Faktura - Liebigův palác - oprava osvětlení 25 204,00 

Studio AXA s.r.o.,  Doubská 997,  

46006 Liberec 
Faktura - OGL - oprava podlahy ateliéru 1 210,00 

AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - ZOO - řešení skryté vady při rekon-

strukci objektu 
58 837,00 

Pavel Kohuš,  Květinová 701/6,  

46001 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava a výměna 

zámků 
9 024,00 

Martin Dunda,  Suldovského 532/43,  

46011 Liberec 
Faktura - DFXŠ - podlahářské práce 37 443,00 

Luděk Samšiňák,  Králův háj 465/2,  

46005 Liberec 
Faktura - DFXŠ - oprava podlahy jeviště 83 490,00 

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 
Faktura - Liebigův palác - oprava jističů 5 385,00 

David Lacina,  Okálová 1038,  46311 

Liberec 
Faktura - oprava WC a bojleru - Liebig. palác 18 876,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava plotové zdi 

od brány 
17 169,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava balustrády 

na dvoře 
21 093,00 

AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - rekonstrukce stěrky pavilonu opic - 

ZOO Liberec 
238 222,70 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 

Faktura - Liebigův palác - oprava plotu a 

chodníku 
47 620,00 

AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - oprava podlahy pavilonu slonů - 

ZOO Liberec 
205 779,50 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava zdí a stře-

chy 
12 476,00 
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AVE-servis, spol. s r.o.,  Čechova 

727,  37001 České Budějovice 

Faktura - ZOO - oprava stěrky bazénu lach-

tanů 
206 610,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - výměna vodovod-

ních baterií 
3 431,00 

IBR Consulting, s.r.o.,  Sokolovská 

352/215,  19000 Praha 

Faktura - ZOO - oprava stěrkových podlah - 

TDI 
58 806,00 

BEKRA CZ, s.r.o.,  Na Rybníčku 

387/6,  46007 Liberec 

Faktura - OGL - oprava hydroizolační zá-

brany 
94 410,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - Liebigův palác - oprava kamero-

vého systému a zabezpečení 
96 678,00 

RAHA, malíři a natěrači s.r.o.,  Bez-

ová 277/4,  46001 Liberec 
Faktura - OGL - malířské a zednické opravy 96 467,00 

KELCOM International Liberec, spo-

lečnost s ručením omezeným zkr. 

KELCOM Liberec s.r.o.,  Ještědská 

103/85,  46008 Liberec, foit@kel-

com-scechy.cz 

Faktura - Liebigův palác - výměna kamery 9 862,00 

BEKRA CZ, s.r.o.,  Na Rybníčku 

387/6,  46007 Liberec 
Faktura - OGL - hydroizolace podkroví 93 460,00 

ASH, s.r.o.,  Lázeňská 286/6,  11800 

Praha 
Faktura - DFXŠ - schodolez 91 885,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 

Faktura - Liebigův palác - oprava střechy a 

světlíku 
19 625,00 

Stanislav Mikule,  Dobiášova 854/2,  

46006 Liberec 
Faktura - DFXŠ - oprava výtahu 84 700,00 

E-resources,s.r.o.,  Hybernská 

1009/24,  11000 Praha 

Faktura - Malé divadlo - 2 objekty - energe-

tický audit 
78 408,00 

COMPLETE CZ, spol. s r.o.,  Lege-

rova 1853/24,  12000 Praha 
Faktura - OGL - oprava chladící jednotky 50 735,30 

Liebscher&Pohl, spol. s r.o.,  Oblou-

ková 252,  46303 Stráž nad Nisou 
Faktura - DFXŠ MD - oprava terasy 89 523,00 

Jiří Antoš,  Oldřichovská 535,  46334 

Hrádek nad Nisou 

Faktura - DFXŠ Malé divadlo - oprava elek-

troinstalace 
61 337,00 

Šiba Plus s.r.o.,  Ke hřišti 507,  25228 

Černošice 

Faktura - divadelní příslušenství - hlediště 

Malé divadlo 
607 978,00 

Liebscher&Pohl, spol. s r.o.,  Oblou-

ková 252,  46303 Stráž nad Nisou 

Faktura - MD F.X.Šaldy - rekonstrukce soci-

álního zařízení 
868 449,96 

Celkem   4 150 019,22 
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Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení 
 

Počáteční zůstatek 1 716 819,65 Kč 

Poplatky  -4 058,00 Kč 

Úroky  1 236,34 Kč 

Tvorba  500 000,00 Kč 

Čerpání -536 654,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 677 343,99 Kč 

 

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení sociálních zařízení 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

B R E X,  spol. s r.o.,  Hodkovická 

135,  46312 Liberec 

Na Výšinách 451 - výměna oken, dveří, insta-

lace žaluzií 
536 654,00 

Celkem   536 654,00 

 

 

Fond pro opravy a vybavení ostatní 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 378,50 Kč 

Úroky  33,31 Kč 

Tvorba  1 593 216,00 Kč 

Čerpání -204 434,70 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 386 436,11 Kč 

 

Čerpání fondu pro opravy a vybavení ostatní 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

David Lacina,  Okálová 1038,  46311 

Liberec 

SZŠ - oprava odpadu a vodoinstalace v sute-

rénu 
19 951,70 

Miloš Kvapil,  Květnové revoluce 

326/18,  46001 Liberec 
Aloisina výšina 451 - výměna jističů 4 713,00 

Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 
LVT Casino - oprava střechy 8 720,00 

Zdeněk Holub,  Karla IV. 46,  53002 

Pardubice 
oprava kanalizace - kino Varšava 9 112,00 
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Ivan Pecár,  nám. Českých bratří 

77/16,  46005 Liberec 
Pionýrů 976/15 - oprava střechy a světlíků 6 551,00 

Josef Kulka,  Puškinova 438,  46008 

Liberec 

Faktura - DDM Větrník - oprava dveří a zá-

rubní 
14 472,00 

Ján Sikorjak,  U Domoviny 588/14,  

46001 Liberec 

Pionýrů 976/15 - výměna 8 ks plastových 

oken 
75 250,00 

Tomáš Kučera,  Olbrachtova 622/45,  

46015 Liberec 

Pionýrů 976/15 - vyměna radiátorů a termo-

hlavic 
28 492,00 

Stavoterm Černý s.r.o.,  Na Zvonku 

876/7,  46015 Liberec 
Domov mládeže - oprava venkovní omítky 37 173,00 

Celkem   204 434,70 

 

 

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 384,50 Kč 

Úroky  112,06 Kč 

Tvorba  5 660 668,00 Kč 

Čerpání -2 704 298,51 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 2 954 097,05 Kč 

 

Z fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení nebylo omylem převedeno v prosinci 

2015 čerpání částky 157 768,-. Na ZBÚ bude převedeno z fondu v červnu 2016 (v přehledu 

vyznačeno kurzivou).  

 

Čerpání fondu 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Karel Vanc,  Mšenská 3987/62,  

46604 Jablonec nad Nisou 

Faktura - FC Slovan Liberec - nátěr střešního 

pláště na jižní tribuně 
229 440,00 

Jiří Zelinka REKINT,  Pulečný 150,  

46802 Pulečný 
Faktura - FC Slovan - oprava opěrné zdi 89 432,00 

Jiří Zelinka REKINT,  Pulečný 150,  

46802 Pulečný 

Faktura - oprva laviček a herních prvků - Ska-

tepark 
73 132,00 

MSV Liberec, s.r.o.,  Kralická 79,  

46007 Liberec 
Faktura - Home Credit Arena - oprava výtahu 68 728,00 
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Valbek, spol. s r.o.,  Vaňurova 

505/17,  46007 Liberec 

Faktura - Návrh opatření deformace ocelové 

konstrukce - Ještěd (geodetické práce pro za-

měření, monitoring, návrh okamžitých nut-

ných opatření, prověření stávajícího stavu s 

původním návrhemú 

350 900,00 

Karel Vanc,  Mšenská 3987/62,  

46604 Jablonec nad Nisou 
Faktura - Skatepark - oprava překážek 28 580,00 

Zdeněk Pivrnec,  Wolkerova 585,  

46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Faktura - areál Vesec - Oprava zábradlí 

mostků 
426 320,00 

ASANO, spol. s r.o.,  Nad Tratí 344,  

46312 Liberec 

Faktura - Ještěd - havarijní oprava deformace 

ocelové konstrukce 
811 523,00 

STORING spol. s r.o.,  Žitavská 

727/16,  46007 Liberec 
Faktura - RASAV - mosty 15 972,00 

Miroslav Kozlovský,  Huť 180,  

46826 Pěnčín 

Faktura - Home Credit Arena - oprava hro-

mosvodu 
94 653,00 

Zdeněk Pivrnec,  Wolkerova 585,  

46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Faktura- oprava stávajících nosných prvků 

mostů v RASAV, obj. DO201503048 
32 186,00 

JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s 

r.o.,  nám. Tržní 1338,  46001 Libe-

rec 

Faktura - Bazén - opravy 235 382,51 

Valbek, spol. s r.o.,  Vaňurova 

505/17,  46007 Liberec 

Faktura - SAJ - Průjezd pod F 10 (TDI + 

GMP Ještěd) 
248 050,00 

Celkem   2 704 298,51 

   

Sportovní areál Ještěd a.s.,  Jablo-

necká ,  46001 Liberec 5 

Faktura - oprava poškozeného chlazení na 

můstku HS 130 
157 768,00 

 

 

 

Fond pro opravy a vybavení komunikací 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 386,50 Kč 

Úroky  864,39 Kč 

Tvorba  44 912 275,00 Kč 

Čerpání -41 811 738,07 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 3 099 014,82 Kč 
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Čerpání fondu pro opravy a vybavení komunikací 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Jaroslav Prokůpek, Jungmannova 

396/12, 46001 Liberec 

revize hodin - Jánská, Sokolovské nám., nám. 

Dr. E. Beneše - 7/2015 - 12/2015 
45 900,00 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Aloisina Výšina x Březinova x Dvorská - 

oprava křižovatky 
95 565,56 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Alosina Výšina x V Břízkách x Milošova x 

Na Výšinkách - Oprava napojení 
94 735,98 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Puškinova - oprava napojení v ul. U Tří 

Studní 
95 297,76 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Aloisina Výšina - oprava ocelového zábradlí 94 138,00 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 

Puškinova - strojní pročištění propustků a 

vpsutí 
43 560,00 

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 

53003 Pardubice 
Oprava Zeyerovy ulice 5 571 431,63 

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 

1129/6, 47001 Česká Lípa 

Úprava pochodu pod ul. Sokolskou a navazu-

jící MK v u. Chrastavské 
2 003 901,98 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Oprava ul. Šimáčkova 4 699 356,27 

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 

1129/6, 47001 Česká Lípa 
Oprava komunikace Klicperova 4 000 000,00 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Oprava ul. Alosiina Výšina 

18 033 

753,90 

Dopravní podnik měst Liberce a Jab-

lonce nad Nisou, a.s., ,  Liberec III, 

Mrštíkova 3, PSČ 461 71 

II. pololetí 2015 - běžná údržba autobusových 

zastávek 
240 000,00 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava parkoviště při křižovatce ulic Žitná x 

Na Žižkově 
92 215,83 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava komunikace Žitná - zpevnění svahu 

pod zábradlím a doplnění zábradlí 
95 260,86 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava parkoviště při křižovatce U Potůčku x 

Dělnická 
92 689,88 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 

1022/16, 41201 

Oprava komunikace U Potůčku - zpevnění 

svahu pod zábradlím a doplnění zábradlí 
94 810,25 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 
Výtluky po zimě 2015 - 31/015 část 1 738 007,50 

JOSTAV spol. s r.o., Studánecká 74, 

46303 Stráž nad Nisou 

Oprava uličních vpustí ul. Klicperova - č. 10 

a 6 
87 532,24 
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JOSTAV spol. s r.o., Studánecká 74, 

46303 Stráž nad Nisou 

Oprava uličních vpustí ul. Klicperova - č. 24 

a 27 
81 735,80 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
375 945,00 

EUROVIA CS, a.s.odštěpný závod 

oblast Čech střed,závod Liberec, 

Londýnská 564, 46011 Liberec 

Londýnská - přechod pro chodce - značení 79 361,58 

EUROVIA CS, a.s.odštěpný závod 

oblast Čech střed,závod Liberec, 

Londýnská 564, 46011 Liberec 

Londýnská - přechod pro chodce - dopravní 

značení 
40 922,21 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
717 592,00 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
951 292,50 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
888 084,50 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
410 664,00 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 

Oprava výtluků  na komunikacích ve vlastnic-

tví SML 
61 253,00 

Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376/2, 46008 Liberec 
havárie propustku Janovská ulice 234 426,50 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 

15000 Praha 
Oprava komunikace Puškinova 752 303,35 

Celkem   41 811 738,08 

 

 

Fond pro výkupy nemovitostí 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 374,50 Kč 

Úroky  90,63 Kč 

Tvorba  4 347 000,00 Kč 

Čerpání -303 980,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 4 040 736,13 Kč 
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Čerpání fondu pro výkupy nemovitostí 

 

Dodavatel Popis Částka v Kč 

Polreichová Vlasta, V Olšinkách 

1734, 25001 Brandýs nad Labem - 

Stará Boleslav 

Výkup pozemku p.č. 259/6, k.ú.Radčice u 

Krásné Studánky - V.Polreichová\n 
76 000,00 

BENEŠ JIŘÍ, Nad Slují 95, 46001 Li-

berec 

Výkup pozemku - Jiří a Helena Benešovi, p.č. 

257/160, k.ú. Radčice\n 
46 000,00 

DGS Druckguss Systeme s.r.o.,  Vol-

gogradská 89/88,  46007 Liberec 

Úhrada částky  - směna pozemku p.č. 429/2, 

k.ú. Karlinky - DGS Druckguss Systeme\n 
181 980,00 

Celkem   303 980,00 

 

 

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  54,98 Kč 

Tvorba  2 504 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 2 501 688,48 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení. 

 

Fond pro kofinancování evropských projektů 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  54,98 Kč 

Tvorba  2 504 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 2 501 688,48 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro kofinancování evropských projektů. 

 

Fond pro informační technologie 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  3,56 Kč 

Tvorba  404 000,00 Kč 
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Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 401 637,06 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro informační technologie. 

 

Fond pro rozvoj sociálního bydlení 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  22,34 Kč 

Tvorba  1 004 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 001 655,84 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro rozvoj sociálního bydlení. 

 

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 
 

Počáteční zůstatek 0,00 Kč 

Poplatky  -2 366,50 Kč 

Úroky  22,62 Kč 

Tvorba  1 004 000,00 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Vrácené dotace 0,00 Kč 

    

Zůstatek k 31.12.2015 1 001 656,12 Kč 

 

V roce 2015 nedošlo k čerpání prostředků z fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a pro-

storu. 

 

 

 

2. Změna statutu fondu rozvoje 

 
Dne 25. 6. 2015 byla na 6. zasedání zastupitelstva města v usnesení č. 171/2015 schválena 

změna statutu fondu rozvoje. V tomto statutu dochází k následujícím změnám: 

 
I. Zřízení nových dílčích fondů fondu rozvoje – viz Příloha č. 1 Fond rozvoje statut 

 

Nově se zřizují následující dva dílčí fondy fondu rozvoje: 

 

 Fond pro rozvoj cyklodopravy 

 Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 
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V důsledku zřízení dvou nových dílčích fondů fondu rozvoje se na straně 5 ve statutu fondu 

rozvoje v části základní pravidla pro využití fondu rozvoje Tabulka 1: Fond rozvoje a rozhodo-

vání o čerpání prostředků jeho dílčích fondů pod poslední řádek tabulky přidává následující: 

 

 

 

Dílčí fond Kdo žádá o čerpání Kdo navrhuje čerpání Kdo doporučuje 

čerpání 

Fond pro rozvoj cyklodo-

pravy 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 

Odbor strategického roz-

voje a dotací 

Komise dopravní 

Fond pro opravy a rozvoj 

bytového fondu 

Odbor majetkové 

správy 

Odbor majetkové správy Výbor pro rozvoj a 

územní plánování 

 

 

Oba fondy jsou naplněny prostředky ve schváleném rozpočtu města na rok 2016. Fondu pro 

rozvoj cyklodopravy byly přiděleny 2 000 000,- Kč, fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu 

bylo přiděleno 8 000 000,- Kč.  

 

 

II. Zpřesnění názvů odborů – viz Příloha č. 1 Fond rozvoje statut 

 

Na str. 5 ve statutu fondu rozvoje v části základní pravidla pro využití fondu rozvoje V Tabulce 

1: Fond rozvoje a rozhodování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů se „Odbor sportu a ces-

tovního ruchu“ nahrazuje: „Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu“ a „Odbor školství, kul-

tury a sociálních věcí“ nahrazuje: „Odbor školství a sociálních věcí“. 

 

 

III. Usnášeníschopnost správní rady fondu rozvoje 

 

Do základních pravidel pro využití fondu rozvoje se do části III. Postup při rozhodování o čer-

pání prostředků Fondu rozvoje na str. 4 přidává bod 6) ve znění: “Správní rada fondu rozvoje 

je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů správní rady fondu 

rozvoje.“ 

 

 

 

Odbor ekonomiky doporučuje radě města Liberce schválit nové znění statutu fondu rozvoje.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 

v radě města. 

 

 

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Fond rozvoje statut 
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Příloha č. 1 

 

 

Fond rozvoje 

s t a t u t 
I. Zřízení Fondu rozvoje 

1) Fond rozvoje byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 116/2015 ze dne 30. 4. 

2015 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberce dle § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Fond rozvoje se zřizuje za účelem: 

 plánování a koordinace investiční činnosti a oprav města a jeho organizací, včetně výběru 

priorit a propojení s dotačními možnostmi 

 zajištění transparentnosti a efektivity investiční činnosti 

 financování přípravy a realizace velkých oprav ve vybraných příspěvkových organizacích  

 financování přípravy a realizace investic ve vybraných příspěvkových organizacích 

 financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích, na něž byla získána dotace 

z fondů Evropské unie, národních fondů, nebo jiných prostředků státního rozpočtu a byly 

schváleny Radou města Liberec a Zastupitelstvem města Liberec 

 splátky účelových bankovních úvěrů, které byly získány na konkrétní rozvojové akce 

příspěvkových organizací a které byly schváleny Radou města Liberec a Zastupitelstvem 

města Liberec 

3) Statutární město Liberec zřizuje samostatné účty dílčích fondů Fondu rozvoje. 

4) Zdroje Fondu rozvoje určuje svým usnesením Zastupitelstvo města Liberec. 

5) Základním zdrojem tvorby Fondu rozvoje budou účetní odpisy nemovitého majetku, které 

budou organizacemi odvedeny do rozpočtu města v termínu stanoveném odborem 

ekonomiky. 

6) Doplňkovými zdroji Fondu rozvoje jsou: 

vrácené finanční prostředky Fondu rozvoje, další příděly Fondu rozvoje z rozpočtu města 

rozhodnutím ZM, podíl na výnosech z realizovaných investic, dotace, případně další příjmy. 

II. Postup při rozhodování o využití Fondu rozvoje je stanoven v Základních pravidlech 

pro využití Fondu rozvoje 

1) Základní pravidla pro využití fondu rozvoje jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje 
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III. Čerpání z Fondu rozvoje pro financování rozvoje majetku SML a příspěvkových 

organizací 

1) Využití finančních prostředků Fondu rozvoje je účelové, tj. na konkrétní akci, projekt, 

činnost.  

2) Vnitřní členění prostředků Fondu rozvoje bude uspořádáno tak, aby umožňovalo oddělené 

sledování jejich tvorby a využití pro jednotlivé příspěvkové organizace (akce). 

IV. Vyúčtování, závěrečná ustanovení 

1) O každé realizované akci budou vedeny veškeré nezbytné doklady (podklady pro výběrové 

řízení, smlouva, faktura, doklad o úhradě apod.). 

2) Celkový přehled o čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje předloží předseda Správní 

rady Fondu rozvoje Radě města Liberec a Zastupitelstvu města Liberec vždy po roční účetní 

uzávěrce čerpání Fondu rozvoje. Průběžně budou základní informace uváděny na webové 

aplikaci. 

3) Zůstatky Fondu rozvoje v průběhu roku mohou být používány pro krytí cash flow SML 
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Příloha: Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje 

 

Příloha 

Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje 
I. Zdroje Fondu rozvoje 

1) Fond rozvoje se člení na účelové dílčí fondy, jejichž smyslem je rozvoj majetku statutárního 

města Liberec (dále jen „SML“) a majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných 

SML (dále jen „PO“). 

2) Základním zdrojem financování jsou účetní odpisy nemovitého majetku SML a výnosy 

z prodeje nemovitého majetku SML. Plnění bude probíhat v souladu s § 31, odst. 2, bod c) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů, kdy PO budou provádět odvody způsobem stanoveným odborem ekonomiky. 

3) Doplňkovými zdroji jsou: 

Vrácené finanční prostředky Fondu rozvoje, další příděly Fondu rozvoje z rozpočtu města 

rozhodnutím ZM, podíl na výnosech z realizovaných investic, dotace, případně další příjmy. 

4) Příjmy Fondu rozvoje pro konkrétní rok budou zahrnuty do rozpočtu SML v souladu 

s pravidly platné rozpočtové skladby. 

II. Využití finančních prostředků Fondu rozvoje 

1) Čerpání Fondu rozvoje: 

- financování přípravy a realizace oprav a rozvoje majetku SML a PO 

- pořízení investic pro potřeby SML a PO 

- financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích, na něž byla získána dotace 

z jiných zdrojů (EU, státní rozpočet) a která byla schválena RM a ZM 

- splátky účelových bankovních úvěrů schválených RM a ZM, které jsou spojeny 

s konkrétní akcí 

2) Využití finančních prostředků Fondu rozvoje je účelové, tj. vždy musí být výdaj Fondu 

rozvoje spojen s konkrétní akcí, projektem, činností apod. 

3) Běžné (neinvestiční) výdaje Fondu rozvoje pro konkrétní rok budou do rozpočtu SML 

zahrnuty v souladu s pravidly platné rozpočtové skladby, tj. v členění dle odvětví (paragraf) 

a druhu (položka), v celkových částkách. 

Kapitálové (investiční) výdaje budou navíc zpravidla rozčleněné do jednotlivých 

investičních akcí (zakázek). Pokud v době sestavování rozpočtu SML nebude ještě 

rozhodnuto o realizaci konkrétních investičních akcí, budou rozpočtovány v celkových 

částkách v základním členění (paragraf, položka). Následné rozčlenění je v kompetenci 

Správní rady Fondu rozvoje, na základě postupu uvedeného v bodě III. Správní rada Fondu 

rozvoje smí provádět přesuny pouze v rámci jednotlivých dílčích fondů. Změny objemu 

prostředků v dílčích fondech jsou plně v kompetenci ZM. 

III. Postup při rozhodování o čerpání prostředků Fondu rozvoje 

1) Žádosti o čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje předkládají zpravidla odbory 

Magistrátu města Liberec v případě majetku SML a ředitelé příslušných PO v případě 

majetku svěřeného do správy dané PO. Žádosti jsou předkládány v průběhu přípravy 
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rozpočtu SML na další kalendářní rok, a to v termínu stanoveném odborem ekonomiky, nebo 

pokud je to nutné, také v průběhu kalendářního roku. 

2) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje nad 1 milion Kč, kterou navrhne 

vedoucí zodpovědného odboru, předloží gesční náměstek k projednání příslušnému výboru 

Zastupitelstva města Liberec, komisi Rady města Liberec či speciálně zřízenému orgánu (viz 

Tabulka 1) a následně Správní radě Fondu rozvoje. V případě potřeby je k projednání žádosti 

přizván předkladatel. 

3) Seznam návrhů a priorit na čerpání Fondu rozvoje připravují příslušné odbory buď 

samostatně v případě rozvoje majetku SML, nebo ve spolupráci s oprávněnými žadateli 

(PO). 

4) Konečný návrh čerpání Fondu rozvoje a přehled doplňkových prostředků pro financování 

rozvoje majetku PO v příslušném roce předkládá gesční náměstek Radě města Liberec. 

5) Členy, jejich náhradníky, předsedu a místopředsedu Správní rady Fondu rozvoje jmenuje 

Rada města Liberec, která současně stanoví počet členů Správní rady. Předsedou Správní 

rady je primátor nebo gesčně příslušný náměstek. Správní rada je složená ze zástupců stran 

zastoupených v Zastupitelstvu města Liberce. 

6) Správní rada fondu rozvoje je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny 

všech členů správní rady fondu rozvoje. 

7) Přehled o použití prostředků Fondu rozvoje v příslušném kalendářním roce předkládá 

předseda Správní rady Fondu rozvoje Zastupitelstvu města Liberec vždy po roční účetní 

uzávěrce čerpání Fondu rozvoje. 
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Tabulka 1: Fond rozvoje a rozhodování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů 

 

Dílčí fond Kdo žádá o čerpání Kdo navrhuje čerpání 
Kdo doporučuje 

čerpání 

Fond pro opravy a 

vybavení školských 

zařízení 

zpravidla školské PO Odbor majetkové správy 
Výbor pro školství, 

výchovu a vzdělávání 

Fond pro opravy a 

vybavení kulturních 

zařízení 

zpravidla kulturní PO Odbor majetkové správy 
Komise pro kulturu a 

cestovní ruch 

Fond pro opravy a 

vybavení sociálních 

zařízení 

zpravidla sociální PO a 

neziskové organizace 
 Odbor majetkové správy 

Komise zdravotní a 

sociální 

Fond pro opravy a 

vybavení sportovních 

zařízení 

zpravidla společnosti 

města pro oblast sportu 

Odbor sportu a 

cestovního ruchu Odbor 

cestovního ruchu, 

kultury a sportu 

Komise sportovní 

Fond pro opravy a 

vybavení komunikací 

Odbor správy veřejného 

majetku 

Odbor správy veřejného 

majetku 
 Komise dopravní 

Fond pro opravy a 

vybavení veřejné zeleně a 

prostoru 

Odbor ekologie a 

veřejného prostoru 

Odbor ekologie a 

veřejného prostoru 

Komise pro životní 

prostředí 

Fond pro výkupy 

nemovitostí 

 Odbor strategického 

rozvoje a dotací, Odbor 

majetkové správy 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací, Odbor 

majetkové správy 

Výbor pro rozvoj a 

územní plánování, 

Finanční výbor 

Fond pro rozvoj sociálního 

bydlení 

Odbor školství, kultury a 

sociálních věcí 

Odbor školství, kultury a 

sociálních věcí Odbor 

školství a sociálních věcí 

Komise humanitní nebo 

Komise zdravotní a 

sociální 

Fond pro opravy a rozvoj 

energetických zařízení 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací, Odbor 

správy veřejného majetku 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 
Pracovní skupina Energo 

Fond pro opravy a 

vybavení ostatní 
Odbor majetkové správy Odbor majetkové správy Finanční výbor 

Fond pro kofinancování 

evropských projektů 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 
Finanční výbor 

Fond pro informační 

technologie 

Odbor informatiky a 

řízení procesů 

Odbor informatiky a 

řízení procesů 
Finanční výbor 

Fond pro rozvoj 

cyklodopravy 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 

Odbor strategického 

rozvoje a dotací 
Komise dopravní 

Fond pro opravy a rozvoj 

bytového fondu 

Odbor majetkové 

správy 

Odbor majetkové 

správy 

Výbor pro rozvoj a 

územní plánování 

 

IV. Přechodná ustanovení 

1) Rozhodovat o čerpání prostředků z jednotlivých dílčích fondů Fondu rozvoje pro rok 2015 

je bez dalšího schvalování Správní radou Fondu rozvoje oprávněn příslušný odbor (oddělení) 

podle Tabulky 2. 
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Tabulka 2: Kompetence pro rozhodování o čerpání z dílčích fondů Fondu rozvoje 

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro opravy a vybavení komunikací odbor správy veřejného majetku 

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a 

prostoru 

odbor ekologie a veřejného prostoru 

Fond pro výkupy nemovitostí oddělení majetkové evidence a 

dispozic, oddělení přípravy a řízení 

projektů 

Fond pro rozvoj sociálního bydlení oddělení humanitní 

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení odbor strategického rozvoje a dotací 

Fond pro opravy a vybavení ostatní oddělení správy objektů a zařízení 

Fond pro kofinancování evropských projektů oddělení přípravy a řízení projektů 

Fond pro informační technologie odbor informatiky a řízení procesů 

 

2) Správní rada Fondu rozvoje se bude v roce 2015 věnovat schvalování přesunů mezi dílčími 

fondy a čerpání rezerv dílčích fondů, a to vždy po dohodě s odbory (odděleními) dle Tabulky 

2. 

3) Jednotlivé položky rozpočtu ve struktuře schválené zastupitelstvem mohou být čerpány na 

základě souhlasu vedoucího odboru (oddělení) dle Tabulky 2, vyjma položky rezerva, je-li 

u daného fondu zřízena. 

4) Správní rada Fondu rozvoje v roce 2015 připraví zejména podklad pro rozpočet na rok 2016 

ve skladbě a  rozsahu Fondu rozvoje tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem. 
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  

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

 

 

 

ŽÁDOST 

o povolení použití znaku města 
Žadatel:  

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje                       IČ/RČ:70888744 

 

Sídlo firmy/bydliště fyzické osoby: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III 

 

E-mail: Josef Málek <josef.malek@hzslk.cz> Telefon: 950 470 180, 724 178 328   

 

Žadatel žádá o povolení  použití znaku města, který je ve vlastnictví Statutárního města 

Liberec: 

 

Předmět použití:  Využití znaku statutárního města Liberec do připravované publikace 

o stanicích HZS ČR, kdy u názvu stanice a jejího umístění bude společně se znakem 

HZS ČR i znak dané obce. 

 

Rozsah použití: Celkový náklad publikace cca 1000 ks 

 

Návrh vypořádání: 

 

 

Příloha žádosti:  

· vzorový grafický záměr zpracovaný pro obec v kraji Vysočina  

  

 

V Liberci dne 28.7.2016 

……………………………. 

plk. Mgr. Josef Málek 

ředitel územního odboru Liberec 

HZS Libereckého kraje 

 

 

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji tímto na svou čest, že využití znaku SML bude sloužit pouze k účelu uvedeném 

výše a nikoliv ke komerčnímu použití.  

 

V Liberci dne 28.7.2016 

……………………………. 

plk. Mgr. Josef Málek 

ředitel územního odboru Liberec 

HZS Libereckého kraje 
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MOBA studio
U Půjčovny 4

110 00 Praha 1
IČ: 614 59 712

www.moba.name

KrajsKá NemocNice Liberec, a.s.

Husova 357/10
460 63 Liberec 

IČ: 27283933

www.nemlib.cz

konsorcium Havel, Holásek & Partners a moba

moba

Havel, Holásek & Partners 
Na Florenci 2116/15
110 00, Praha 1
IČ: 264 54 807

www.havelholasek.cz

ARCHITEKTONICKO – URBANISTICKÁ 
SOUTĚŽ O NÁVRH

soutěžní podmínky
Krajská nemocnice Liberec, a.s. vyhlašuje podle ustanovení § 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů („ZVZ“), v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se soutěžním 
řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, Architektonicko - urbanistickou soutěž 
o návrh s názvem „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“, a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky.

V Praze dne XX. X. 2016

modernizace krajské 
nemocnice liberec
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1. VyHlaŠoVatel soutěže o nÁVrH 

1.1 Vyhlašovatel soutěže: 
 krajská nemocnice liberec, a.s.
 Husova 357/10, 460 63 Liberec 
 IČO: 27283933
 Zástupce: MUDr. Richard Lukáš, PhD., 
 předseda  představenstva 
  Tel.: +420 485 311 111
 
1.2  organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních  
 podmínek:

 Konsorcium společností:
 

Havel, Holásek & partners s.r.o., 
advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
a
moba studio s.r.o.
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
IČO: 614 59 712
 

1.3 sekretář soutěže:
 ing. arch. igor kovačević phd.
 Tel.: +420 603 81 0083
 E-mail: kovacevic@ccea.cz 

1.4 přezkušovatel soutěžních návrhů:
 ing. arch. karin Grohmannová
 Tel.: +420 222 222 521
 E-mail: urbanity@ccea.cz. 

2. pŘedmět, ÚČel a poslÁní soutěže
 
2.1 předmět soutěže

Předmětem soutěže je najít dlouhodobou vizi a strategii 
urbanistického řešení Krajské nemocnice Liberec, 
a.s. („Vyhlašovatel“) a architektonické řešení první 
fáze dostavby nemocnice v prostoru vymezeném (i) 
pozemky ve vlastnictví Vyhlašovatele za Kristiánovou 
ulicí (vyjma budovy “D“ – pavilonu Oddělení následné 
péče), (ii) Husovou ulicí a (iii) objekty označenými „A“ 
a „J“. Planované investiční výdaje pro I. etapu jsou 
955 milionu Kč bez DPH.

Cílem soutěže je získat nejkvalitnější architektonické, 
provozně – dispoziční řešení Centra urgentní medicíny 
a ucelené urbanistické koncepce celého areálu, která 
bude naplánována na období dalších třiceti (30) let. 

2.2 Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější 
a nejzajímavější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější 
soutěžní návrh), který splní požadavky vyhlašovatele 
obsažené v těchto soutěžních podmínkách. Vyhlašovatel 
bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro 
následné vyhotovení projektové dokumentace pro 
budovy „Centra urgentní medicíny“ („CUM“), tj. I. etapy, 
a poskytnutí dalších činností, jak je uvedeno dále.

Autoři oceněných návrhů budou vyzváni Vyhlašovatelem 
k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění způsobem 
uvedeným v článku 12 těchto Soutěžních podmínek.
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3.  druH soutěže a zpŮsob VyHlÁŠení 
soutěže 

3.1 druh soutěže o návrh

3.1.1 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako 
projektová. 

3.1.2 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako 
architektonicko-urbanistická.

3.1.3 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako 
veřejná.

3.1.4 Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje 
jako jednokolová.

3.1.5 Soutěž bude probíhat jako anonymní. V průběhu 
soutěže nesmí být žádné soutěžní návrhy 
zveřejněny.

3.2 způsob vyhlášení soutěže

3.2.1 Informace o soutěži o návrh jsou uveřejněny ve 
Věstníku veřejných zakázek, na oficiálním profilu 
zadavatele 

 http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-
15a411f9b78c („profil zadavatele“),

 nebo prostřednictvím webových stránek 
 https://www.nemlib.cz/verejne-zakazky/ 
 a rovněž i na oficiálních webových stránkách 

České komory architektů.

3.2.2 Soutěžní podmínky a Předmět soutěže jsou volně k 
dispozici ke stažení na profilu zadavatele. Ostatní 
soutěžní podklady budou soutěžícím poskytnuty 
na profilu zadavatele oproti registraci (viz dále 
bod 5. těchto podmínek).

3.3 náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků 
soutěže

 Po skončení soutěže bude všem účastníkům 
rozeslán Vyhlašovatelem protokol o průběhu 
soutěže. Výsledek soutěže o návrh zveřejní 
Vyhlašovatel soutěže obdobným způsobem, jakým 
ji vyhlásil (viz bod 3.2.1 shora). Do tří měsíců po 
ukončení soutěže bude pro veřejnost uspořádána 
výstava všech došlých návrhů.

3.4 jazyk soutěže o návrh a právní řád 

 Soutěž o návrh proběhne v českém jazyce. Veškeré 
části soutěžního návrhu musí být vyhotoveny v 
českém jazyce. Soutěž o návrh bude probíhat v 
souladu s českým právním řádem.

4.  ÚČastníci soutěže
4.1 podmínky účasti v soutěži o návrh 
 Soutěže o návrh se mohou zúčastnit fyzické i 

právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které 
splňují tyto podmínky:

a) jsou občany České republiky nebo některého 
z členských států Evropského hospodářského 
prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo 
v České republice nebo v některém z členských 
států Evropského hospodářského prostoru a 
Švýcarské konfederace; 

b) bezprostředně se neúčastnily na přípravě 
soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže; 

c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, 
sekretářem poroty, přezkušovatelem návrhů nebo 
přizvaným znalcem poroty této soutěže; 

d) nejsou v partnerském nebo příbuzenském vztahu, 
trvalými projektovými partnery, bezprostředními 
nadřízenými nebo spolupracovníky osob, které 
se zúčastnily vypracování předmětu soutěže 
a vypsání této soutěže nebo řádných členů 
nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, 
přezkušovatele soutěžních návrhů nebo 
přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito 
budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento 
požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských 
a správních orgánů; 

e) splňují základní kvalifikační předpoklady podle § 
53 ZVZ; 

f) jsou autorizovanými architekty pro obor 
architektura event. autorizovanými architekty 
s autorizací se všeobecnou působností nebo 
autorizovanými inženýry v oboru pozemní 
stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně 
autorizovanými architekty podle práva příslušného 
členského státu Evropského hospodářského 
prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své 
sídlo.

4.2  požadavky na prokázání kvalifikačních 
předpokladů

4.2.1 Čestná prohlášení
 Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uve-

dených v odstavci 4.1 soutěžních podmínek čest-
ným prohlášením vloženým do obálky nadepsané 
„Autor“ (viz odstavec 6.1.4 soutěžních podmínek).

4.2.2 soutěžní návrh více fyzických osob
 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník sou-

těže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z 
účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v 
odstavci 4.1 písm. a) až e) soutěžních podmínek, a 
alespoň jeden z účastníků sdružení musí splňovat 
podmínku uvedenou v odstavci 4.1 písm. f) shora.

4.2.3 soutěžní návrh právnické osoby
 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník sou-

těže právnická osoba, musí splňovat podmínky 
uvedené v odstavci 4.1 písm. a) až e) soutěžních 
podmínek, a alespoň jeden člen statutárního or-
gánu, popřípadě odpovědný zástupce či zaměst-
nanec, podmínku uvedenou v odstavci 4.1 písm. f) 
shora.

Příloha usnesení č. 742/2016
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5.  soutěžní podklady, reGistrace 
a proHlídka lokality

5.1 soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální 
podobě

 
 (texty ve formátu pdf a doc, tabulky ve formátu 

pdf a xls, grafické podklady ve formátech dwg, pdf 
a jpg). Soutěžní podmínky a podklady nebudou vy-
dávány v tištěné podobě.

5.2 seznam poskytovaných podkladů: 

001. Předmět soutěže (pdf)
002. Rozvržení soutěžních panelů (pdf)
003. Pasport stávajících objektů nemocnice (pdf)
004. Ortofotomapa (jpg)
005. Katastrální mapa a známé inženýrské sítě 
(dwg)
006. Digitální podklady k 3D modelu (3dm, 3ds, 
dfx)
007. Povinný zákres 001 (jpg)
008. Povinný zákres 002 (jpg)
009. Tabulka „Plochy a kubatury navrhovaných 
objektů vč. navrhovaných investičních nákladů“
010. Tabulka „Nabídková cena dle jednotlivých 
činností“ k vyplnění účastníkem soutěže (xls)
011. Smlouva o dílo – pro informaci
012. Výpočet ploch a prostoru (pdf)
013. Kontrolní seznam pro odevzdání návrhu (pdf). 

5.3 poskytování soutěžních podkladů

 Počínaje dnem uveřejnění soutěže o návrh po-
skytne organizátor soutěže na profilu zadavate-
le zájemcům o účast v soutěži soutěžní podmínky 
včetně všech příloh a soutěžních podkladů. Tyto 
dokumenty budou soutěžícím poskytnuty bez-
platně, některé z nich z organizačních důvodů 
oproti registraci na profilu zadavatele.

 Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů 
zavazuje použít tyto pouze pro účely své účasti v 
soutěži, nevydávat je třetím osobám a řádně je za-
bezpečit proti zneužití třetí osobou.

 Na profilu zadavatele budou rovněž uveřejněny 
všechny dodatečné informace k soutěži a odpo-
vědi na dotazy účastníků. 

5.4 prohlídka řešené lokality

 Pro zájemce o soutěž bude 20. 09. 2016 zorga-
nizována prohlídka lokality (místa plnění). Přesný 
čas a místo konání budou oznámeny na profilu 
zadavatele.

 K účasti se zájemci přihlásí zasláním e-mailu 
přezkušovateli soutěžních návrhů na adresu:  
kovacevic@moba.name. S uvedením předmětu v 
emailu „Registrace na prohlídku CUM“. 

6. požadoVané ČÁsti soutěžníHo 
nÁVrHu, jejicH obsaH, zÁVaznÁ 
GraFickÁ Či jinÁ ÚpraVa

6.1 podmínky pro odevzdání návrhu, jeho obsah a 
požadovaná grafická či jiná úprava 

6.1.1 Grafická část
 
 Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:
  5 ks panelů formátu B1 (700 x 1000 mm)
 3 ks portfolio formátu A3
 
 Pro ztvárnění návrhu v  soutěži je k dispozici 5 pla-

kátů formátu B1 (700 x 1000 mm) na výšku nalepe-
ných/vytištěných na panelech z lehkého materiá-
lu pro výstavní účely a 3x identické portfolio návr-
hu ve formátu A3 s libovolnou orientací a vazbou. 

6.1.1.1 Grafická část 

 Grafická část bude na 5 panelech dle podkladu č. 
002 Rozvržení soutěžních panelů. První dva pane-
ly budou prezentovat celkovou vizi a urbanistické 
řešení nemocnice a další panely budou prezen-
tovat I. etapu výstavby CUM. Obsah panelu bude 
proveden dle následujících pokynů:

Panel č. 1 bude obsahovat zákresy do poskytnu-
tých fotografií, celkovou nadhledovou axonome-
trii návrhu v poskytnutém 3D modelu, situaci ur-
banistického řešení nejlépe v měřítku 1:2000 do-
plněnou o grafické měřítko.

Panel č. 2 bude obsahovat urbanistický detail ře-
šeného území s vyznačením vstupů a vjezdů do 
objektů a dopravním řešením areálu nejlépe v 
měřítku 1:1000 s grafickým měřítkem a dále bude 
obsahovat 5 charakteristických urbanistických 
řezů řešeným územím (3x ve směru Sever - Jih, 
2x ve směru Východ - Západ) vedených tak, aby 
co nejlépe popsaly daný návrh v měřítku nejlépe 
1:1000 s grafickým měřítkem.

Panel č. 3 bude obsahovat půdorys architektonic-
kého řešení pater navržených budov včetně ná-
vazností na stávající areál a půdorysů vstupních 
podlaží navržených objektů náležících ke KNL v 
měřítku nejlépe 1:500 včetně grafického měřítka, 
dále bude obsahovat podélné a příčné řezy navr-
ženými objekty s návaznostmi na terén v měřítku 
nejlépe 1:500 (alespoň 1x příčný a 1x podélný pro 
každý navržený objekt náležící ke KNL) včetně gra-
fického měřítka.

Panel č. 4 bude obsahovat y půdorysy navržených 
objektů v měřítku nejlépe 1:500, včetně grafické-
ho měřítka. Půdorysy budou základně okótovány 
na osy/moduly navrženého nosného systému

Panel č. 5 bude obsahovat navržené fázování I. 
etapy výstavby CUM realizace celého řešeného 
území včetně grafického měřítka a dále bude ob-
sahovat pohledy na všechny fasády navržených 
objektů náležících ke KNL v měřítku nejlépe 1:500 
včetně grafického měřítka.

 Další výkresy či schémata dle uvážení autorů. 
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Doporučené rozvržení panelů viz schéma níže.

6.1.1.2 portfolio

Portfolio soutěžního návrhu bude sloužit jako komplet-
ní průvodní dokument a prostředek prezentace návrhu. 
Orientace formátu a vazby je volná, výsledným formátem 
bude A3. Portfolio bude obsahovat:

•	 na první samostatné stránce bude uveden obsah 
portfolia s číslováním jednotlivých stran 

•	 anotaci -popis základní myšlenky návrhu v rozsa-
hu textu max. 1 000 znaků včetně mezer

•	 textovou zprávu, která bude obsahovat:

a) zdůvodnění zvoleného komplexního urbanis-
tického řešení areálu, 

b) zdůvodnění zvoleného komplexního architek-
tonického řešení I. etapy CUM, provozně – dis-
poziční řešení nových objektu a jejích propo-
jení na stávající objekty,

c)  popis konstrukčního řešení, I. etapy, s důra-
zem na řešení tepelně – izolačních vlastností 
budov,

d) popis řešení veřejného prostoru areálu (kraji-
nářský koncept) s ohledem na údržbu a ekolo-
gické aspekty areálu ve všech fázích navržené 
realizace a v cílovém stavu.

 
•	 popis a schémata – řešení vnitřní tj. vertikální do-

pravy v objektech a areálové dopravy, včetně zdů-
vodnění navržených kapacit.

•	 popis a schémata fázování spočívající v:
 a) fázovaní výstavby celého areálu

b) fázovaní výstavby CUM, tj. I etapy, s ohledem 
na nutnost bouraní a výstavby nového energocen-
tra, dočasných přípojek, řešení dopravy, atd. 

•	 popis a schémata řešení zásobování teplem, elek-
trickou energií, medicinálními plyny;

 
•	 popis, eventuálně schémata, energetického a 

technologického konceptu areálu ve všech fázích 
navržené realizace a v cílovém stavu

•	 podrobný popis a schémata energetického a 
technologického konceptu I. etapy zejména s 
ohledem na energocentrum 

 
•	 propočet investičních nákladů I. etapy vyplněný 

soutěžní podklad č. 9 s případným komentářem

•	 provozně energetické náklady na objekty I. etapy 
 
•	 půdorys všech pater v jednotném měřítku v libo-

volném provedení se základními kótami nosného 
systému

•	 půdorys všech pater v jednotném libovolném mě-
řítku s barevným vyznačením jednotlivých provoz-
ních úseků, a uvedení celkové plochy jednotlivých 
provozních úseků bez nosných konstrukcí   

Očekávaný rozsah textu bude cca 10 000 znaků včetně 
mezer. 

Portfolio bude odevzdáno ve třech vyhotoveních.
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6.1.2 digitální část
 
Soutěžící odevzdá 1 x CD/DVD obsahující:

a) grafickou část - soutěžní plakáty (při kvalitě 300 
dpi); 

b) portfolio ve formátu pdf (při kvalitě 300 dpi);  
anotaci ve formátu doc nebo docx;

c) propočet investičních nákladů ve formátu xls 
nebo xlsx.

 Nosič bude uložen v obálce s nadpisem „CD “.
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 6.1.4 obálka nadepsaná „autor“
 
Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná. 
Bude obsahovat dokumenty s následujícími údaji:

a) účastník/účastníci soutěže: jméno, adresa, vzá-
jemný dohodnutý procentuální podíl případné 
ceny, bankovní spojení, v případě obchodní firmy 
IČO a adresu datové schránky;

b) jména autorů soutěžního návrhu a spolupracují-
cích osob, pokud nejsou uvedena mezi účastníky;

c) doklady k prokázání splnění podmínek účasti v 
soutěži a kvalifikačních předpokladů dle odstav-
ce 4.1 a 4.2 soutěžních podmínek (tj. čestné pro-
hlášení dle přílohy č. 1 a č. 2 těchto soutěžních 
podmínek);

d) čestné prohlášení v případě, že je účastní-
kem právnická osoba nebo účastník není shod-
ný s autorem (dle přílohy č. 3 těchto soutěžních 
podmínek);

e) cenovou nabídku projekčních prací ve všech 
stupních PD včetně inženýringu (podklad č. 10).

 Tato cenová nabídka účastníka soutěže nebude 
porotou při hodnocení návrhů posuzována.

obálka musí být zalepená

a zcela neprůhledná!!!

nikde nesmí být uvedena 

vaše zpáteční adresa!!!
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7. podmínky a požadaVky na 
oznaČení nÁVrHu

7.1 označení návrhu a jeho částí

7.1.1 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v člán-
ku 6 soutěžních podmínek (grafická a textová část, 
obálky „CD“ a „Autor“) budou v pravém dolním 
rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého se-
kretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.

7.1.2 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v 
článku 6 soutěžních podmínek (grafická a tex-
tová část, obálky „CD“ a „Autor“) budou v dol-
ní části uprostřed označeny názvem soutě-
že, tj. „Architektonicko – urbanistická soutěž - 
Modernizace Krajské nemocnice Liberec“.

7.2 podmínky anonymity soutěžního návrhu

7.2.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto 
žádná část soutěžního návrhu (s výjimkou výslov-
ně uvedenou v soutěžních podmínkách - čl. 6.1.4 
soutěžních podmínek) nesmí obsahovat podpis, 
heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla 
vést k porušení anonymity. Bude-li při přezkouše-
ní soutěžních návrhů nebo při hodnotícím zase-
dání poroty zjištěno porušení anonymity ze strany 
účastníka soutěže (např. použití svého loga v ná-
vrhu, tisk textové části na hlavičkový papír apod.), 
tento návrh bude ze soutěže o návrh vyřazen a 
účastník soutěže vyloučen.

7.2.2 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesí-
latele bude u všech poštou či jinou veřejnou pře-
pravou zásilek zasílaných soutěžních návrhů uve-
dena jednotná adresa odesílatele:

 
 Česká komora architektů
 josefská 6
 118 00 praha 1

7.2.3 Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo 
jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo 
Českou republiku, uvede účastník soutěže jako 
adresu odesílatele název a adresu profesního 
sdružení, v němž je podle práva platného v zemi 
odesílatele evidován, nebo jiné veřejné organiza-
ce, s níž se o tomto postupu dohodne.

7.3 obal soutěžního návrhu 

 Všechny části soutěžního návrhu (grafická, texto-
vá a digitální část a obálky) budou vloženy do tu-
hých desek a zabaleny do neporušeného obalu s 
nápisem „Architektonicko – urbanistická soutěž - 
Modernizace Krajské nemocnice Liberec“.

8. zpŮsob a podmínky odeVzdÁní 
a doruČení soutěžnícH nÁVrHŮ

8.1 přípustné způsoby předání soutěžních návrhů

8.1.1 Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně v podatelně 
Krajské nemocnice Liberec na adrese:

 
 krajská nemocnice liberec, a.s.
 podatelna
 Husova 357/10
 460 63 liberec; 

 a to vždy v úředních hodinách: pondělí - pátek  od 
6:30  do 15:00 hodin. V poslední den lhůty je 
možno odevzdat návrhy pouze do 12:00 hodin.

8.1.2 V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve 
vlastním zájmu a na vlastní zodpovědnost povinen 
zajistit, aby byl návrh doručen na adresu vyhlašo-
vatele ve stanovené lhůtě.

8.1.3 Vyhlašovatel opatří doručené soutěžní návrhy po-
tvrzením o datu a čase doručení, na požádání vy-
staví doručiteli písemné potvrzení o doručení.

 

9. kritéria Hodnocení soutěžnícH 
nÁVrHŮ

9.1 Hodnocení formálních náležitostí soutěžních 
návrhů 

 Soutěžní návrhy budou posouzeny přezkušovate-
lem soutěžních návrhů z hlediska jejich formální-
ho souladu se Soutěžním řádem ČKA a s ustanove-
ními těchto soutěžních podmínek. Přezkušovatel 
předá protokol z posouzení formálních náležitostí 
soutěžních návrhů porotě na jejím hodnotícím za-
sedání. Návrhy, které poruší anonymitu, budou z 
dalšího posuzování vyloučeny.

 
9.2 kritéria hodnocení

9.2.1 Kritéria hodnocení návrhů: 

•	 funkční	schémata	provozu	
•	 celková	 funkční,	 konstrukční,	 urbanistická	 a	 ar-

chitektonická kvalita návrhu 
•	 zachování	 provozuschopnosti	 nemocnice	 po	

dobu výstavby 
•	 výše	investičních	nákladů	a	jejich	dodržení	
•	 dopravní	řešení	a	řešení	dopravy	v	klidu
•	 energetická	náročnost	a	šetrnost	provozu.

 U shora uvedených dílčích kritérií bude podkla-
dem pro hodnocení soutěžní návrh. 

 V rámci hodnotícího kritéria Funkční schémata 
provozu bude posuzována zejména funkčnost a 
logika navrženého řešení vertikální dopravy s dů-
razem na bezbariérovost a nekřížení provozu, do-
cházkovou vzdálenost a skutečnost, že se jedná o 
nemocniční zařízení. 

Příloha usnesení č. 742/2016
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 V rámci hodnotícího kritéria Celková funkční, 
konstrukční, urbanistická a architektonická kva-
lita návrhu bude posuzována zejména navržená 
čistota urbanistické a architektonické koncepce 
a funkčnost navrhovaného řešení tak, aby zde ne-
byly zbytečné prvky neovlivňující funkci areálu a 
budov. V rámci tohoto kritéria bude posuzováno 
efektivní a účelné využití venkovního i vnitřního 
prostoru, a to jak s ohledem na logičnost a vhod-
nost umístění jednotlivých prostor a standardní-
ho vybavení, tak s ohledem na možnosti budou-
cího vybavení nábytkem za účelem jeho využívá-
ní. Při hodnocení bude dále přihlédnuto k navrže-
nému technickému řešení a velikosti navržených 
společných prostor, tj. zda jsou všechny navržené 
společné prostory při porovnání s jejich užitný-
mi vlastnosti efektivně využity, tj. nevyskytují se v 
nich neefektivní, nadbytečné, nevyužitelné nebo 
obtížně využitelné prostory. Za nadbytečné pro-
story se pro tyto účely považují prostory nad rá-
mec požadavků stanovených v soutěžních pod-
mínkách, jako např. vysoké haly, široké koridory, 
nadbytečné rezervní prostory. 

 Jako výhodnější bude hodnocen takový návrh, 
z něhož je zřejmé, že navržené vnitřní i případ-
né venkovní prostory a provozně dispoziční řešení 
jsou uvažovány zcela efektivně, a to s ohledem na 
požadavky uvedené v odstavci výše, zejména tedy, 
že nedochází k žádným vzájemným kolizím v pro-
storách, a že technické řešení umožňuje efektivní 
a účelné využití prostor, vybavení standardním za-
řízením a nábytkem. Důraz bude kladen na splnění 
stavebního programu a napojení nových budov na 
areál. Jako výhodnější bude hodnocen takový ná-
vrh, který do budoucna umožní rovněž i dostateč-
nou variabilitu a dispoziční změny.

 V rámci hodnotícího kritéria Zachování provozu-
schopnosti nemocnice po dobu výstavby bude 
posuzován zejména návrh řešení, jakým způso-
bem dojde po dobu modernizace areálu k zacho-
vání provozuschopnosti nemocnice. Výhodněji 
budou hodnoceny ty návrhy, z nichž bude zřejmé, 
že dojde k minimálnímu omezení běžného chodu 
nemocnice. 

 V rámci hodnotícího kritéria Výše investičních ná-
kladů a jejich dodržení budou posuzovány dekla-
rované investiční náklady zvoleného řešení. Lépe 
budou hodnoceny ty návrhy řešení, z nichž bude 
zřejmé dodržení předpokládané výše nákladů, jak 
jsou tyto uvedeny v soutěžním podkladu ozna-
čením 001. Předmět soutěže (blíže viz článek 5.2 
shora). Porota se bude ekonomickou přiměřenos-
tí zvoleného řešení důsledně zabývat.

 Vyhlašovatel u tohoto dílčího hodnotícího kritéria 
předpokládá, že soutěžní návrhy budou za účelem 
jejich posouzení a ověření soutěžícími deklarova-
ných hodnot předloženy externímu poradci (ne-
závislému rozpočtáři).

 V rámci hodnotícího kritéria Dopravní řešení a ře-
šení dopravy v klidu bude posuzováno zejména 
navržené řešení horizontální i vertikální (tj. výta-
hy) dopravy a logičnost a efektivita řešení parko-
vání, racionální úprava parkovacích prostor.

 Předmětem hodnocení v rámci hodnotícího kri-
téria Energetická náročnost a šetrnost provozu 
bude především deklarovaná energetická nároč-
nost budovy a její předpokládané dodržení a rov-
něž i výše nákladů životního cyklu se zohledněním 
použitých konstrukcí a materiálů. 

 Postup hodnocení návrhů bude stanoven poro-
tou a uveden v soutěžním protokolu. Každý z ná-
vrhů bude písemně ohodnocen. Na základě řád-
ného odůvodnění porota stanoví celkové výsledné 
pořadí. 

9.2.2 S ohledem na to, že výše uvedená kritéria nelze 
vyjádřit číselně, naplnění kritérií bude hodnoce-
no porotou na základě znalostí a zkušeností jejích 
členů. Takové hodnocení bude tedy profesionál-
ním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způ-
sob hodnocení je obecně v soutěži o návrh stan-
dardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjad-
řují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

9.3 důvody vyřazení soutěžních návrhů ze soutěže 

9.3.1 soutěžní porota vyřadí z řádného posuzování ty 
soutěžní návrhy, které: 

a) nebyly doručeny v požadovaném termínu;
b) vykazují porušení anonymity;
c) nesplňují nebo se závažnou měrou odchylují od 

předmětu soutěže dle bodu 2.1; 
d) závažně porušují formální požadavky těchto sou-

těžních podmínek.

9.3.2 Účastníku soutěže, jehož návrh byl na základě roz-
hodnutí poroty vyřazen ze soutěže o návrh, odešle 
vyhlašovatel „Oznámení o vyloučení“.

Příloha usnesení č. 742/2016
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10. soutěžní porota a znalci
10.1 Řádní členové poroty závislí

 Mgr. Petr Tulpa
 Ing. Filip Galnor
 Ing. Tomáš Hocke
 Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

10.2 Řádní členové poroty nezávislí 

 prof. Ing. arch. Petr Hrůša
 Ing. arch. Boris Redčenkov
 Ing. arch. Magdalena Hlaváčková
 prof. Ing. Miloš Pavlík, CSc.
 prof. Ing. arch. Irena Šestáková.
  
10.3 náhradníci poroty závislí

 PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 RNDr. Vít Příkaský
 Ing. Jan Rais, MBA.

10.4 náhradníci poroty nezávislí

 Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
 Ing. arch. Jan Vondrák.  
 
10.5 přizvaní odborní znalci
 
 Vyhlašovatel předpokládá, že k posouzení soutěž-

ních návrhů přizve mj. i následující osoby:
•	 odborník v oboru investiční výstavby zdravotnic-

kých zařízení 
•	 odborník na tvorbu rozpočtů
•	 odborník na efektivitu TZB
•	 primáři dotčených oddělení 
•	 vrchní sestry dotčených oddělení
•	 zástupce Národního památkového ústavu 
•	 zástupce Odboru hlavního architekta Magistrátu 

města Liberec.
 
 Porota může v průběhu svého jednání přizvat i 

další odborné znalce, vždy však se souhlasem 
Vyhlašovatele.

11.  ceny a odměny soutěže o nÁVrH
11.1 ceny 

 1. cena se stanovuje ve výši 2 000 000 Kč (slovy: 
dva miliony korun českých);

 
 2. cena se stanovuje ve výši 1 500 000 Kč (slovy: 

jeden milion pěti set tisíc korun českých);
 
 3. cena se stanovuje ve výši 750 000 Kč (slovy: 

sedm set padesát tisíc korun českých).

11.2  odměny

 Pro návrhy neoceněné, které však přinesly po-
zoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovu-
je k možnému rozdělení celková částka ve výši 
750 000 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun 
českých). 

11.3 náhrady výloh spojených s účastí v soutěži

 Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži nebu-
dou poskytovány.

11.4 podmínky nevyplacení ceny v případě uzavření 
smlouvy na plnění předmětné zakázky

 Ceny a náhrady budou vyplaceny do 50 dnů ode 
dne rozhodnutí poroty.

 Soutěžními podmínkami je v souladu s § 12 odst. 3 
Soutěžního řádu ČKA stanoveno, že cena nebude 
vyplacena v případě, pokud ve lhůtě pro její vypla-
cení bude uzavřena smlouva mezi Vyhlašovatelem 
soutěže a autorem oceněného návrhu na vypra-
cování projektové dokumentace k předmětné 
zakázce.

11.5 podmínky jiného rozdělení částek na ceny 

 Ve zvláštním případě může porota rozhodnout o 
neudělení cen v plné výši (§ 10 odst. 8 Soutěžního 
řádu ČKA). Ve výjimečných případech porota roz-
dělí ceny jiným způsobem (§ 12 odst. 2 Soutěžního 
řádu ČKA). Rozhodnutí o jiném rozdělení cen musí 
porota podrobně zdůvodnit do protokolu.

11.6 náležitosti zdanění cen ze soutěže o návrh 

 Ceny udělené v soutěži o návrh fyzickým oso-
bám přesahující částku 10.000 Kč budou podle § 
36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sníženy 
o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašo-
vatelem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci 
daně.

 Ceny udělené v soutěži o návrh právnickým oso-
bám budou dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny 
v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v 
rámci řádného daňového přiznání.

Příloha usnesení č. 742/2016
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12. VeŘejnÁ zakÁzka naVazující na 
soutěž o nÁVrH

12.1 navazující veřejná zakázka 
 
 Vyhlašovatel je oprávněn na základě výsledků 

soutěže o návrh zadat veřejnou zakázku na dopra-
cování soutěžního návrhu a zpracování projekto-
vé dokumentace na všechny následující projekto-
vé fáze (tzn. dokumentace pro územní řízení, do-
kumentace pro stavební povolení, dokumentace 
provedení stavby), a na výkon souvisejících slu-
žeb (zejm. autorského dozoru) v jednacím řízení 
bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 ZVZ 
(resp. § 65 ZZVZ ). 

 Vybraný dodavatel zpracuje a poskytne zejména:

 a) projektovou dokumentaci všech následujících 
stupňů:
•	 dopracování návrhu stavby v požadovaných 

parametrech
•	 projektová dokumentace pro vydání rozhod-

nutí o umístění stavby (Dokumentace pro 
územní řízení) 

•	 projektová dokumentace v rozsahu nutném 
pro vydání pravomocného stavebního povole-
ní (Dokumentace pro vydání stavebního povo-
lení) doplněná o položkový rozpočet

•	 projektová dokumentace pro provádění včet-
ně výkazu výměr a kontrolního položkového 
rozpočtu (Dokumentace pro provádění Stavby;

 b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech 
nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení;

 c) autorský dozor; 
 d) projekt interiéru;
 e) projekt zdravotnické technologie;
 f) komplexní zajištění EIA (bude-li to vyžadováno);
 g) spolupráci při výběru zhotovitele stavby;
 h) ostatní dílčí plnění

•	 polohopisné a výškopisné zaměření areálu pro 
účely Stavby

•	 zaměření průběhu podzemních inženýrských 
sítí a jejich ověření

•	 provedení inženýrsko-geologického průzku-
mu, včetně radonového průzkumu

•	 stavebně technický průzkum stávajících ob-
jektů, které budou dotčeny výstavbou

•	 zpracování stavebně technologické sítové 
analýzy 

•	 zpracování projektu vnitřní dopravy osob 
(zejm. vertikální), materiálu, léků a odpadu pro 
účely zajištění řádného a nepřetržitého chodu 
nemocnice 

•	 zpracování projektu vizuální studie Stavby (na-
vigační systém v areálu i budovách)

•	 zpracování uživatelské knihy místností;
 i) další související úkony a činnosti jmenovitě 

uvedené v návrhu realizační smlouvy.

 K jednání v jednacím řízení bez uveřejnění bude 
nejprve vyzván účastník soutěže o návrh, jehož 
návrh byl vybrán porotou jako nejvhodnější. V 
případě, že se tento účastník ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne ode dne doručení výzvy k podání nabídky 

nedohodne s Vyhlašovatelem na uzavření smlouvy 
o zhotovení projektové dokumentace a poskytnu-
tí souvisejících služeb, vyzve Vyhlašovatel k jedná-
ní druhého v pořadí, a nedojde-li ani v tomto pří-
padě k uzavření smlouvy, je Vyhlašovatel opráv-
něn vyzvat k jednání třetího v pořadí. Vyhlašovatel 
je oprávněn shora uvedenou patnáctidenní lhů-
tu z objektivních a v odůvodněných případech 
prodloužit.

 Vyhlašovatel upozorňuje, že bližší podmínky bu-
dou stanoveny v rámci navazujícího jednacího ří-
zení bez uveřejnění. Nezávazný návrh Smlouvy o 
dílo na navazující veřejnou zakázku, který může 
ještě být předmětem případných úprav vyplývají-
cích z jednacího řízení bez uveřejnění, je předlo-
žen jako soutěžní podklad č. 011. (blíže viz článek 
5.2 shora).

 Lhůty pro zpracování výše uvedených výkonových 
fází jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo na na-
vazující veřejnou zakázku. Tyto lhůty jsou pouze 
předpokládané a v rámci navazujícího jednacího 
řízení bez uveřejnění ještě mohou být změněny.

 Tým odborníků, kterými byla prokazována kvalifi-
kace, bude povinně plnit i předmět navazující ve-
řejné zakázky.

 Vyhlašovatel upozorňuje, že v rámci plnění nava-
zující veřejné zakázky bude po vybraném uchaze-
či důrazně požadovat, aby výsledný projekt plně 
reflektoval (tj. nepřekročil) deklarované investiční 
náklady stavby. Tomu bude odpovídat i obsah re-
alizační smlouvy, která bude s vybraným uchaze-
čem uzavřena.

12.2 limitní cena navazující veřejné zakázky (honorář 
vybraného uchazeče)   

 Limitní cena navazující veřejné zakázky není sta-
novena, bude mimo jiné vycházet i z údajů předlo-
žených všemi soutěžícími v rámci soutěže o návrh 
a bude dohodnuta během navazujícího jednacího 
řízení bez uveřejnění. Vyhlašovatel výslovně upo-
zorňuje, že cena navazující veřejné zakázky nesmí 
překročit cenou obvyklou. Celková cena navazují-
cí zakázky musí zahrnovat veškeré náklady spoje-
né s touto veřejnou zakázkou. 
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13. termíny soutěže o nÁVrH
13.1 ustavující schůze poroty
 
 Ustavující schůze poroty se konala dne 06. 09. 

2016.

13.2 datum vyhlášení soutěže o návrh
 
Soutěž o návrh byla zahájena dne 15. 09. 2016. 

13.3 zodpovězení dotazů soutěžících

 Dotazy k soutěžním podmínkám mohou být 
Vyhlašovateli zasílány do 20. 10. 2016 na e-mailo-
vou adresu sekretáře soutěže.

 
13.3.1 Dotazy budou zodpovězeny do 4 pracovních dnů 

od jejich doručení. Jejich znění (bez udání identi-
fikace tazatele) a odpovědi na ně budou zveřejňo-
vány na profilu zadavatele.  

13.4 odevzdání soutěžních návrhů

 Konečný termín pro odevzdání soutěžních návrhů 
do 12:00 20. 01. 2017 do podatelny na adrese:

 
 krajská nemocnice liberec, a.s.
              Podatelna
              Husova 357/10
              460 63 Liberec; 
 
13.5 Hodnotící zasedání poroty

 Hodnotící zasedání soutěžní poroty bude usku-
tečněno nejpozději do 30 dnů od odevzdání sou-
těžních návrhů. 

13.6 uvědomění účastníků o výsledku soutěže

 Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže a rozhod-
nutí o výběru nejvhodnějšího návrhu zasláním 
protokolu, a to bezodkladně, nejpozději do deseti 
pracovních dnů od končeného rozhodnutí o výbě-
ru nejvhodnějšího návrhu vyhlašovatelem. 

13.7 Vyplacení cen 

 Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 50 dnů 
od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

 

14. ŘeŠení rozporŮ
14.1  námitky
 
14.1.1 Každý účastník soutěže může ve lhůtě patnác-

ti dnů ode dne doručení oznámení výsledků sou-
těže podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné ná-
mitky vůči formálnímu postupu poroty a vůči všem 
úkonům vyhlašovatele týkajícím se předmětné 
soutěže.

14.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen stě-
žovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je po-
dává, proti kterému postupu poroty či vyhlašo-
vatele námitky směřují, v čem je spatřováno po-
rušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel 
domáhá.

14.1.3 Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném 
rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek ode-
šle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda 
námitkám vyhovuje či nikoliv s uvedením důvo-
du. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v roz-
hodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto 
skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vy-
hlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžo-
vatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat 
návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi 
Stavovského soudu nebo návrh na zahájení řízení 
o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže.

14.2 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 
vyhlašovatele

14.2.1 Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže i vyhlašovateli do 10 dnů od doru-
čení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebo 
do 25 dnů od odeslání námitek, pokud vyhlašova-
tel o námitkách nerozhodl.

14.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkou-
mání úkonů vyhlašovatele a dalšího postupu stě-
žovatele se řídí podle ustanovení § 113 a násl. ZVZ.

15. klauzule o akceptoVÁní 
soutěžnícH podmínek

15.1 souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušova-
tele, porotců a odborných znalců s podmínkami 
soutěže 

 Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, se-
kretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní 
znalci, že se seznámili se všemi podmínkami sou-
těže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní pod-
mínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít. 
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16. klauzule o autorskÝcH prÁVecH 
a zVeŘejnění soutěžnícH nÁVrHŮ

16.1 autorská práva soutěžících 

 Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská 
práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a 
mohou jich opět využít v jiném případě.

16.2 svolení k užití autorského díla pro účely této 
soutěže

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem 
vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udě-
lují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla 
pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro 
jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních 
podmínkách, je však vázáno na výslovné svole-
ní autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy bu-
dou po ukončení výstavy na požádání vráceny 
autorům.

16.3  souhlas soutěžících s vystavením soutěžních 
návrhů 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěží-
cí souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením 
svých soutěžních návrhů v rámci propagace sou-
těže a jejích výsledků.

16.4 protokol o průběhu soutěže

16.4.1 Ze zasedání bude pořizovat sekretář soutěže, po-
případě jiná osoba pověřená předsedou poro-
ty, protokol. Protokol o průběhu soutěže a jeho 
správnost ověří svým podpisem všichni členové 
poroty a osoba zapisující.

16.4.2 Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zá-
pisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnu-
tí o vyloučení návrhu ze soutěže o návrh, seznam 
všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže o 
návrh, posouzení všech soutěžních návrhů, roz-
hodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění 
a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.

16.4.3 Do protokolu se zaznamenají odlišné názory členů 
poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

 
16.4.4 Kopii protokolu o průběhu soutěže opatří vyhla-

šovatel průvodním dopisem a zašle ji všem účast-
níkům soutěže (do vlastních rukou) a zároveň na 
vědomí České komoře architektů.

17. ustanoVení o prÁVnícH 
pŘedpisecH soutěže a scHVÁlení 
soutěžnícH podmínek

17.1 právní předpisy, podle nichž se soutěž koná 

Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zá-
konem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizo-
vaných architektů a o výkonu povolání autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zně-
ní pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení 
§ 2887 až 2889 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním 
řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 
1993, ve znění pozdějších předpisů.

17.2 odsouhlasení soutěžních podmínek členy poroty a 
Českou komorou architektů 

Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky od-
souhlaseny všemi členy poroty na její ustavující schů-
zi a následně Českou komorou architektů. Písemné 
doklady jsou k nahlédnutí u sekretáře poroty.

17.3  zrušení veřejné soutěže o návrh

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zrušení soutěže o 
návrh. 

17.3.1 způsob zrušení soutěže o návrh

Vyhlašovatel případné rozhodnutí o zrušení soutěže 
uveřejní v informačním systému o zadávání veřejných 
zakázek (Věstníku veřejných zakázek) a na profilu za-
davatele. Vyhlašovatel současně toto své rozhodnutí 
oznámí všem účastníkům soutěže o návrh.

17.3.2. odškodnění

V případě, že Vyhlašovatel využije svého práva a sou-
těž o návrh zruší, je Vyhlašovatel povinen poskytnout 
účastníkům soutěže o návrh odškodnění. V případě, 
že ke zrušení soutěže o návrh dojde po uplynutí lhů-
ty pro podání návrhů, bude odškodnění poskytnuto 
všem účastníkům soutěže, kteří včas a řádně před-
ložili návrh odpovídající soutěžním podmínkám. Za 
tímto účelem je porota oprávněna přezkoumat obsah 
podaných soutěžních návrhů z hlediska jejich soula-
du se soutěžními podmínkami.  Každému účastníku 
soutěže, jehož návrh splní soutěžní podmínky, bude 
poskytnuto odškodnění ve výši rovnající se součtu 
hodnot všech cen a odměn, děleného počtem účast-
níků, jejichž návrh splní soutěžní podmínky. 

Odškodnění nepřísluší účastníkům soutěže o návrh v 
případě, kdy ke zrušení soutěže o návrh dojde v dů-
sledku některé okolnosti popsané v § 84 odst. 1 nebo 
odst. 2 ZVZ nebo v důsledku rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. 

Odškodnění bude vyplaceno oprávněným osobám 
(v případě společných návrhů jednomu z účastníků) 
do 60 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení soutěže o 
návrh. 
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18. scHVÁlení soutěžnícH podmínek
Tyto soutěžní podmínky byly projednány, uprave-
ny a odsouhlaseny porotou na její ustavující schů-
zi konané dne 6. 9. 2016.

Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v koneč-
ném znění Řídícím výborem projektu moderniza-
ce KNL dne 12. 9. 2016 a Dozorčí radou KNL dne 
13. 9. 2016.

Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními 
a schváleny Českou komorou architektů dopisem 
ze dne XX. XX. 2016.
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PŘÍLOHA Č. 1

Čestné proHlÁŠení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zVz

Já, níže podepsaný [doplní soutěžící], účastník architektonické soutěže o návrh „Modernizace Krajské nemocnice 
Liberec“, tímto čestně prohlašuji, že

a) jsem občanem České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 
konfederace a mám své sídlo v České republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského 
prostoru a Švýcarské konfederace;

b jsem se nezúčastnil definování předmětu soutěže a jejího vypsání;

c) nejsem řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo 
přizvaným znalcem poroty této soutěže;

d) nejsem manželem, příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či spolupracov-
níkem osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo 
náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této 
soutěže, kteří jsou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a 
správních orgánů;

e) splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ, tj. jsem dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy 
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad po-
dle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vy-
dáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele,
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g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České repub-
lice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu a

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno 
opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V    dne    Podpis: 
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PŘÍLOHA Č. 2

Čestné proHlÁŠení
o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Já, níže podepsaný účastník architektonické soutěže o návrh „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“

tímto čestně prohlašuji, že:

jsem autorizovaným architektem v oboru architektura nebo autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby podle záko-
na č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovaným architektem podle práva příslušného členského státu 
Evropského hospodářského prostoru, jehož jsem občanem nebo v němž mám své sídlo.

V    dne    Podpis: 
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PŘÍLOHA Č. 3

proHlÁŠení o autorstVí
o právním vztahu účastníka (právnické osoby) a autora

Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu § 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, je:

Právní povaha vztahu mezi soutěžícím a autorem je (prosím zaškrtněte):

a) statutární orgán 

b) pracovní poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (zaměstnanec)

c) jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte) :

V    dne    Podpis: 
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Důvodová zpráva 
Navrhovaná změna organizačního řádu nově upravuje vnitřní strukturu odboru 
strategického rozvoje a dotací a navyšuje počty pracovních pozic tohoto odboru, 
především o pozice projektových manažerů oddělení přípravy a řízení projektů. Dále 
jsou zahrnuty pracovní pozice pro realizaci projektu „Vzdělávejme společně děti 
předškolního věku v Liberci“ na odboru školství a sociálních věcí a odboru 
strategického rozvoje a dotací.  Současně jsou z důvodu zabezpečení výrazného nárůstu 
klientů a zákonných povinností na úseku výkonu přenesené působnosti navýšeny počty 
pracovních míst na odboru správním a živnostenském a odboru dopravy.    
Dne 15. 8. 2016 se konala porada vedení, která projednala potřebu organizačních změn 
magistrátu. Na základě požadavků uvedených v zápisu z porady vedení je navrženo navýšení 
počtu pracovních pozic v organogramu funkčních míst MML a celkového počtu zaměstnanců.   
Kromě zásadních změn, které se týkají navýšení celkového počtu zaměstnanců zařazených do 
MML, jsou navrženy dílčí úpravy ve funkčních náplních odborů a zdůrazněny agendy, které 
odborům vyplývají z jejich působnosti.   
V návaznosti na požadované změny je předkládán návrh změny organizačního řádu MML a 
další postup pro její realizaci.  

I. Současný stav a principy navrhované změny     

1. Stručný popis současného stavu 
Magistrát města je dle platného organizačního řádu členěn na 18 odborů a 43 oddělení. 
Počet pracovních pozic dle aktuálního organogramu je 410.  

2. Základní důvody návrhu 
Předkládaný návrh změny organizačního řádu a navýšení počtu zaměstnanců sleduje dva 
základní cíle, kterými jsou jednak vytvoření podmínek pro plnění úkolů pro další období 
formulovaných novou politickou reprezentací města zvolenou v komunálních volbách, a dále 
zajištění výkonu veřejné správy. 

Základní principy předkládaného návrhu organizační změny jsou následující: 

a) provést restrukturalizaci odboru strategického rozvoje a dotací 
b) vytvořit podmínky pro čerpání dotací z IPRÚ a dalších programů, především na úseku 

přípravy a realizace jednotlivých projektů, 
c) zlepšit možnosti města při přeneseném výkonu státní správy na úseku občanských 

průkazu a cestovních dokladů a agendy registru vozidel se záměrem eliminování 
dlouhé čekací doby žadatelů, 

d) zabezpečit povinnosti města při přeneseném výkonu státní správy na úseku a odboru 
dopravy,  

e) zajistit fungování parkovacího systému města, vyplývajících z probíhajících změn 
systému.  
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II. Změny organizační struktury 

1. Základní členění magistrátu 
Ke změně v členění na odbory ani ve vnitřním členění odborů nedochází. V souvislosti se 
změnou OŘ je navrženo postupné navýšení počtu zaměstnanců při přípravě a realizaci 
dotačních projektů na odboru strategického rozvoje a úpravy ve vnitřní struktuře tohoto 
odboru. Dále z důvodů zabezpečení činností na úseku přeneseného výkonu státní správy je 
navrženo navýšení počtu zaměstnanců na odboru správních činností a odboru dopravy. 
Výsledkem je nárůst pracovních pozic ze současného stavu 410 na celkový počet 439 441 
(celkové navýšení o 29 31 pracovních pozic), z toho 5 7 na odboru SR, 4 na odboru SP a 4 
na odboru OD a 16 nových pracovních pozic (14 na odboru SK a 2 na odboru SR) a to na 
dobu určitou po dobu trvání projektu podle kapitoly 3.  

2. Stručný popis změn        
a)   Odbor strategického rozvoje a dotací  

Stávající odbor, u něhož je navržena vnitřní restrukturalizace a současně navýšení o 5 7 
pracovních pozic (nárůst zaměstnanců souvisí s požadavky politické reprezentace na 
zajištění přípravné a realizační fáze Integrovaného plánu rozvoje území a přípravu a 
realizaci jiných individuálních strategicky významných projektů města); ke změně ve 
vnitřním členění na oddělení nedochází.  
Pod přímé řízení vedoucího odboru je převedena pozice finančního manažera, která je 
dosud zařazena do oddělení přípravy a řízení projektu a nově vytvořená pozice referenta 
administrativního, která bude zajišťovat výkon agendy asistentky projektové kanceláře, 
neboť vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací plní současně dle Směrnice 10RM 
funkci programového manažera projektové kanceláře.  

- oddělení rozvojové koncepce 
Do oddělení rozvojové koncepce budou přesunuty pracovní pozice manažera IPRÚ a 
pozice specialisty pro zapojování veřejnosti do rozhodování, jehož pracovní náplní je 
především koordinace místní agendy 21, komunikační strategie apod. „Nově“ je 
navržena pozice asistenta IPRÚ, který bude zajišťovat koordinaci jednotlivých oblastí 
podpory (dopravní, sociální, vzdělávací oblast). Dosud v tomto oddělení existující 
pracovní pozice manažera majetkoprávních operací bude zrušena.  
Pozice manažera rozvojové koncepce bude v rámci změn přesunuta do oddělení 
přípravy a řízení projektů jako specialisty oddělení přípravy a řízení projektů/projektový 
manažer.  

- oddělení přípravy a řízení projektů 
V rámci oddělení přípravy a řízení projektů budou v první etapě vytvořeny tři nové 
pracovní pozice s názvem specialista oddělení přípravy a řízení projektů/projektový 
manažer. Oddělení přípravy a řízení projektů koordinuje přípravu a realizaci 
rozvojových projektů města, dále zabezpečuje komplexní přípravu a realizaci 
strategicky významných projektů a investičních akcí, včetně monitorovacích zpráv a 
vypořádání majetkových vztahů souvisejících s rozvojovými projekty.  

-  oddělení získávání dotací 
Nejsou navrhovány žádné úpravy. V rámci oddělení získávání dotací budou vytvořeny 
dvě nové pracovní pozice s názvem manažer a koordinátor dotací. 

Změny vyznačené zelenou barvou písma, jsou provedeny z důvodu změny usnesení na 
základě pozměňovacího návrhu náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a 
dotace Mgr. Jana Korytáře. Tyto změny jsou promítnuty i do přílohy č. 2 a 4 tohoto 
materiálu. 
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b)   Odbor správní a živnostenský 
U stávajícího odboru nedochází ke změně vnitřního členění. Z důvodu zajištění výkonu 
státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů je navrženo navýšení 
počtu zaměstnanců o čtyři pracovní pozice referentů a jsou navržena další organizační a 
technická opatření pro zvládnutí enormního nárůstu počtu klientů, zkrácení čekací doby 
(časté stížnosti občanů) a rozšíření informačních údajů.  

- oddělení dokladů a evidence obyvatel 
Na oddělení v současné době vykonává agendu žádostí o občanské průkazy (dále jen 
OP) a cestovní doklady (dále jen CD) z celkového počtu 14 úředníků (včetně vedoucího 
oddělení) celkem 9 referentů (včetně výdeje vyhotovených dokladů); agendu evidence 
obyvatel vykonávají 2 úředníci a 2 specialisté oddělení vykonávají agendu správních 
řízení na úseku agendy rušení trvalých pobytů.  

Od roku 2012 došlo k významným změnám v zákoně o občanských průkazech: 
- žádosti o OP je možné podat pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností, nelze již podat žádost o nový OP na osmi dalších pověřených úřadech 
(Český Dub, Křižany, Vratislavice nad Nisou, Osečná, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava, Hodkovice nad Mohelkou, Jablonné v Podještědí), 

- možnost požádat o nový OP pro dítě mladší 15 let, pozbyly platnosti zápisy dětí 
v CD rodičů a dítě mladší 15 let musí mít pro vycestování mimo státy EU svůj CD, 

- změna technologického zpracování jednotlivých žádostí, která musí být 
zpracovávána elektronicky s žadatelem a vyplňuje se přímo na přepážkovém 
pracovišti včetně pořízení fotografie, 

- zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o OP a CD, v současné době lze 
vyřídit žádost o osobní doklady na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností (dříve jen v místě trvalého pobytu), 

- vyřizování žádostí o nové OP pro imobilní občany a seniory s povinností návštěvy 
klienta a nutnou přípravou k vyřízení (při zpracovávání off-line žádostí dochází 
k blokaci přepážkového pracoviště). 

V souvislosti s uvedenými legislativními a technologickými změnami při zpracovávání 
žádostí a následném výdeji dokladů a s ohledem na zvýšení počtu klientů, dochází k 
postupnému nárůstu čekací doby, která v průběhu července 2016 dosahovala 
v extrémních situacích i více než 120 minut. 

Navrhovaná opatření: 
- navýšení počtu pracovníků oddělení dokladů a evidence obyvatel, 
- pronájem zařízení pro zpracování off-line žádostí, 
- pronájem dvou kombinovaných pracovišť, včetně stavebně technické úpravy (v 

delším horizontu). 

Současně s těmito opatřeními se dále připravuje doplnění informačního systému, 
informační kampaň a zapojení SML v připravovaném pilotním projektu MVČR.  

c)  Odbor dopravy  
U stávajícího odboru je navrženo navýšení zaměstnanců o 4 referenty pro zabezpečení 
povinných správních činností z důvodu připravovaných změn legislativy. Navýšení o 2 
referenty se navrhuje v oddělení registru řidičů a o 2 referenty a v oddělení registru 
vozidel. Opatření jsou nutná pro výrazný nárůst správních řízení a zvládnutí 
očekávaného počtu klientů v souvislosti s rušením místní příslušnosti.  

-   oddělení registru řidičů 
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V rámci Statutárním městem Liberec realizovaných úprav parkovacího systému dochází 
ke zvýšenému dohledu strážníků Městské policie Liberec. Zautomatizování jejich práce 
přináší zvýšení počtů případů správních deliktů provozovatele vozidla zasílaných 
k řešení odboru dopravy.  
Za první pololetí roku 2015 jde o meziroční nárůst z 580 na 2347 zaslaných případů. 
K datu 30. 6. 2016 má OD v řízení 1250 případů správních deliktů a tento počet se stále 
zvyšuje. Současně se prodlužuje proces vyřizování případů (judikatura, obstrukce při 
řízeních ze stran vzniklých firem „pojištění pokut“ apod.). Agenda přestupků přináší 
SML příjem z pokut. V roce 2015 OD vyměřil pokuty za více než 11 mil Kč.  

- oddělení registru vozidel 
Od roku 2013 v důsledku celostátně realizované změny SW došlo k výraznému nárůstu 
délky zpracování jednotlivých podání a složitosti některých řízení u některých vozidel. 
V parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 683) navíc probíhá schvalování novely zákona č. 
56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mimo 
jiné zruší místní příslušnost k registraci vozidel (jedná se o obdobnou situaci a 
legislativní změny jako na odboru správním a živnostenském na úseku občanských 
průkazů a cestovních dokladů). 

Od roku 2013 došlo k významným změnám na registru vozidel: 
- zavedení nového SW v roce 2013, ve svém důsledku přineslo skokový nárůst 

délky úkonu, protože se u všech vozidel upravují a doplňují data. Dále se 
úpravami a doplňováním funkcionalit nového SW prodlužují úkony (naposledy 
skenování technických průkazů); v roce 2003 při převzetí agendy od OkÚ byla 
průměrná doba jednoho úkonu 12,5 minuty, v současnosti všechny úkony trvají 
minimálně 25 minut,  

- zvýšení poplatků, nákladů na pojištění atd., tedy komplikaci registrace u 
vybraných typu vozidel, zejména historických; důvodem je častější snaha klientů o 
obejití zákona o registraci vozidel, která vede k prodlužování řízení a nutnosti 
zajišťovat odborná stanoviska nejčastěji z MD a vydávat správní rozhodnutí, 

- v procesu schvalování je zrušení místní příslušnosti a je velmi vysoký předpoklad, 
že tato změna bude schválena. 

Zkušenosti z agendy občanských průkazů a cestovních dokladů ukazují, že tato změna 
povede k výraznému nárůstu klientů a požadavků na pracoviště ODRV.  Pracoviště má 
stejný počet pracovníků jako v roce 2004, přičemž od té doby došlo zejména z důvodu 
změny programu MD k více jak zdvojnásobení délky potřebné pro vyřízení jednoho 
klienta a navýšení prováděných agend (sportovní a historická vozidla pro celý kraj, RZ 
na přání, rušení registrací, přestupky apod.).  
Každoročně narůstá počet registrovaných vozidel a prováděných změn v centrálním 
registru vozidel (v roce 2015 – 143 469 vozidel a 65 131 změn). Důsledkem je 
prodlužování čekacích dob na vyřízení, odmítání klientů (vyvolávací systém nevydá 
pořadové číslo) a stížnosti klientů. Schválením zákona se situace výrazně zhorší. Již 
dnes registrujeme dotazy na možnost vyřízení z jiných měst. Agenda je pro SML 
ekonomický výhodná. V roce 2015 bylo vybráno na správních poplatcích přes 14,5 mil. 
Kč. 

3. Realizace projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“        
Pro zajištění realizace projektu je nutné vytvořit v souladu s podmínkami projektu 16 
nových pracovních pozic a to na dobu určitou podobu trvání projektu (36 měsíců).  

Nové pracovní pozice budou na odborech: 
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a) Odbor školství a sociálních věcí  
u něhož je navrženo vytvoření 1 pozice odborného garanta a 13 pozic školních 
asistentů, 
  

b) Odbor strategického rozvoje  
u něhož je navrženo vytvoření 1 pozice finančního manažera a 1 pozice projektového 
manažera. 
   

4. Organizační řád, příloha č. 2 Funkční náplně odborů Magistrátu města Liberec  
V souvislosti s realizací projektu a změnami v legislativě jsou navrženy úpravy v příloze 
organizačního řádu:  

- v části A) oddělení školství odboru školství a sociálních věcí se doplňuje  
30. zajišťuje činnost školních asistentů po dobu realizace projektu Vzdělávejme 

společně děti předškolního věku v Liberci.  
-   v části B) oddělení humanitního odboru školství a sociálních věcí se doplňuje  

1.  na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv 
příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do 
společnosti podle zákona č. 273/2001Sb., o právech příslušníků národnostních 
menšin a o změně některých zákonů v platném znění. 

-   v části B) oddělení sociálních činnosti odboru sociální péče se upravuje  
8.    na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a 

realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a 
k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu 
práce a Krajským úřadem Libereckého kraje, a to i podle zákona č. 
273/2001Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 
zákonů v platném znění; 

III. Výstupy návrhu změny organizační struktury 

1. Členění magistrátu a počty pracovních pozic 
Magistrát města bude dle návrhu nadále členěn na 18 odborů a 43 oddělení s celkovým 
počet pracovních pozic 439. Organizační změnou dojde ke zřízení 29 nových pracovních 
pozic, z toho 16 v souvislosti se shora uvedeným projektem.   

2. Ekonomické souvislosti návrhu 
V souvislosti s navrhovanou úpravou organizačního řádu dojde k navýšení výdajů na platy 
a dalším osobním a materiálním výdajům v roce 2016: 

a)  Navýšení výdajů v roce 2016 pro zabezpečení nových pracovních míst s výjimkou 
pracovních míst projektu  

- platy  zaměstnanců  4 x 4 x 25 000 …....…........................   400.000 Kč 

- platy  zaměstnanců  3 x 5 x 25 000 ..……..........................   375.000 Kč 

- odvody zaměstnavatele 34,42%.........................................    267.000 Kč 

        Celkem s odvody z platů  .…................................................. 1,042.000 Kč  

b)  Navýšení výdajů v roce 2016 pro zabezpečení nových pracovních míst  
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- materiálně technické zabezpečení  9 x 20 000 Kč …........... 180.000 Kč 

- pořízení PC pracoviště  9 x 15 000 Kč ................................ 135.000 Kč 

- pronájem PC pracoviště na SP 3 x 10 000 Kč ....................... 30.000 Kč 

- „stavební“ úpravy na OD 1 x 50 000 Kč ..............................  50.000 Kč 

- vzdělávaní a ostatní výdaje 9 x 5 000 Kč…........................    45.000 Kč 

Celkem zabezpečení……...........................................................445.000.Kč  

Celkem navýšení výdajů ...........................................................1,487.000 Kč 
V uvedeném předpokladu nejsou zahrnuty výdaje související s realizací projektu 
„Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ a výdaje na zajištění 
(pronájem) nových prostor pro umístění nových zaměstnanců. 

3. Rozpočtové souvislosti návrhu 
Jednou z nutných podmínek realizace navrhované organizační změny je změna rozpočtu 
SML na rok 2016 a také získání nových kancelářských prostor mimo stávající budovy 
MML pro nové zaměstnance odboru strategického rozvoje a dotací. Tato podmínka souvisí 
s navýšením počtu zaměstnanců a vybavením jednotlivých pracovišť.  

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před 
projednáním v radě města. 
 

 

 

Příloha usnesení č. 744/2016



Příloha č. 2                                                                                                                             

 stránka 1 

ORGANOGRAM FUNKČNÍCH MÍST ODBORU SR 
 

Zkratka Odbor Odd. Pozice Název pracovní pozice Zaměstnanec Poznámka 
       
SR 07 0 01 vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Ing. Jiří Horák     pověřen vedením odboru  
SR 07 0 02 administrativní referent/asistent PK neobsazeno  nová pozice (1) 
SR 07 0 03 koordinační, projektový a programový pracovník Ing. Michaela Maturová  
SR 07 0 04 specialista odboru – finanční manažer Eva Troszoková  přesun pozice v SR  
       
SRRK 07 1 01 vedoucí oddělení rozvojové koncepce Ing. Dana Štefanová  
SRRK 07 1 02 manažer oddělení rozvojové koncepce Ing. Michaela Putíková     
SRRK 07 1 03 manažer IPRÚ Mgr. Barbara Steinzová přesun pozice v SR 
SRRK 07 1 04 asistent manažera IPRÚ Mgr. Věra Maškarincová nová pozice (2) 
SRRK 07 1 05 specialista pro zapojování veřejnosti  Bc. Lucie Blažková     přesun pozice v SR  
       
SRPP 07 2 01 vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů Mgr. Veronika Věra Futóová nástup 18.8.2016 
SRPP 07 2 02 specialista oddělení přípravy a řízení projektů Irena Weinerová změna pracovní náplně 
SRPP 07 2 03 specialista oddělení přípravy a řízení projektů Ing. Hana Řepková       
SRPP 07 2 04 tech. specialista odd. přípravy a řízení projektů neobsazeno  stávající pozice 
SRPP 07 2 05 specialista oddělení - projektový manažer neobsazeno  přesun pozice v SR 
SRPP 07 2 06 specialista oddělení PP - projektový manažer neobsazeno  nová pozice (3) 
SRPP 07 2 07 specialista oddělení PP - projektový manažer neobsazeno  nová pozice (4) 
SRPP 07 2 08 specialista oddělení PP - projektový manažer neobsazeno  nová pozice (5)  
SRPP 07 2 09 projektový a programový pracovník Ing. Jana Cimbálová      SÚPM do 30. 4. 2017  
SRPP 07 2 10 specialista oddělení PP - projektový manažer neobsazeno  nová pozice - projekt  
SRPP 07 2 11 specialista odboru – finanční manažer  neobsazeno  nová pozice - projekt 
 
 

      

SRZD 07 3 01 vedoucí oddělení získávání dotací Ing. Lucie Noswitz    
SRZD 07 3 02 manažer a koordinátor dotací neobsazeno stávající pozice 
SRZD 07 3 03 manažer a koordinátor dotací Mgr. Jana Lamková       
SRZD 07 3 04 manažer a koordinátor dotací neobsazeno nová pozice (6) – změna usnesení 
SRZD 07 3 05 manažer a koordinátor dotací neobsazeno nová pozice (7) – změna usnesení 
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Příloha č. 3 
 

Př. 3 - zrušené pozice stránka 1 

 
 

ORGANOGRAM FUNKČNÍCH MÍST MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC – ZRUŠENÉ POZICE   
 

(Pozice zrušené k 31. 8. 2016)  
 

 Poř.č.    Zkratka      Odbor    Odd.    Zrušené pozice - obsazenost Funkce 
1 

 
SRRK 

 
07 

 
1 

 
 manažer majetkoprávních operací 

 
 

      
Schváleno RM dne 23. 8. 2016 
 
 Účinnost k 31.8. 2016  
 

Platné od 23. 8. 2016 
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Příloha č. 4 
 

Př. 4 - zřízené pozice.doc stránka 1 

 
 

ORGANOGRAM FUNKČNÍCH MÍST MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC – ZŘÍZENÉ POZICE   
 
 (Pozice zřízené k 1. 9. 2016)   

Poř. č. Zkratka Odbor Odd. Pozice   Nové pozice  Funkce 
1 SR 07 0 04 nová pozice  - neobsazeno  referent  administrativní   
2 SRPP 07 2 06 nová pozice  - neobsazeno  specialista oddělení PP - projektový manažer  
3 SRPP 07 2 07 nová pozice  - neobsazeno  specialista oddělení PP - projektový manažer  
4 SRPP 07 2 08 nová pozice  - neobsazeno  specialista oddělení PP - projektový manažer  
5 SPOE 14 2 14 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení dokladů a evidence obyvatel 
6 SPOE 14 2 15 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení dokladů a evidence obyvatel 
7 SPOE 14 2 16 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení dokladů a evidence obyvatel 
8 ODRR 16 3 14 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení registru vozidel 
9 ODRV 16 3 15 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení registru vozidel 

14 SRPP 07 3 04 nová pozice  - neobsazeno  manažer a koordinátor dotací – změna usnesení 
15 SRPP 07 3 05 nová pozice  - neobsazeno  manažer a koordinátor dotací – změna usnesení 

       

                       (Pozice zřízené k 1. 1. 2017)   
Poř. č. Zkratka Odbor Odd. Pozice   Nové pozice  Funkce 

10 SRPP 07 2 09 nová pozice - neobsazeno  specialista oddělení PP – projektový manažer 
11 SPOE 14 2 17 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení dokladů a evidence obyvatel 
12 ODRR 16 2 18 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení registrace řidičů 
13 ODRV 16 2 19 nová pozice - neobsazeno  referent oddělení registrace řidičů 

       
                       (Pozice zřízené k 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019)   

Poř. č. Zkratka Odbor Odd. Pozice   Nové pozice  Funkce 
1 SRPP 07 2 10 nová pozice  - neobsazeno  specialista oddělení PP - projektový manažer (projekt)  
2 SRPP 07 2 11 nová pozice  - neobsazeno  specialista oddělení PP - finanční manažer (projekt)  
3 SKSK 11 1 06 nová pozice  - neobsazeno  odborný garant (projekt)    

       
                       (Pozice zřízené k 1. 12. 2016 do 30. 11.2019)   

Poř. č. Zkratka Odbor Odd. Pozice   Nové pozice  Funkce 
4 SKSK 11 1 07 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
5 SKSK 11 1 08 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
6 SKSK 11 1 09 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
7 SKSK 11 1 10 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
8 SKSK 11 1 11 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
9 SKSK 11 1 12 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  

10 SKSK 11 1 13 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
11 SKSK 11 1 14 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
12 SKSK 11 1 15 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
13 SKSK 11 1 16 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
14 SKSK 11 1 17 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
15 SKSK 11 1 19 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  
16 SKSK 11 1 20 nová pozice  - neobsazeno  školní  asistent (projekt)  

       
       

Schváleno RM dne 23. 8. 2016 
 
Účinnost od 1. 9. 2016 
 

 
Platné od 23.8. 2016 
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