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Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 

II. Výkup pozemku 

souhlasí s výkupem p. p. č. 3648, o výměře 365 m2, při ul. Sladovnická a Donská, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 380 000 Kč z vlastnictví J. K., H. K. a J. V. do vlastnictví 
statutárního města Liberce, IČ 00262978  

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit návrh majetkoprávní operaci pod body I. a II. 
ke schválení zastupitelstvu města 

T: 09/2016 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

III. Záměr prodeje pozemku 

schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 1340/19 (a to dílu „a“ odděleného z p. p. č. 1340/19 
a sloučeného do p. p. č. 1340/2 dle GP č. 3670-028/2016 ze dne 20. 7. 2016), při ul. Tanvaldská, 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 13 000 Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků okolních pozemků 

IV. Záměr darování pozemků 

schvaluje záměr darování p. p. č. 129/2 a 129/3 (oddělených z p. p. č. 129 dle GP č. 3678-
16045/2016), při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví statutárního města 
Liberec, IČ 262978 do vlastnictví Z. C.  

V. Služebnosti 

1. neschvaluje návrh spol. Nej.cz, s. r. o., Francouzská 75/4, 120 00 Praha, IČ 032 13 595 na 
stanovení ceny za zřízení služebnosti na p. p. č. 1240, 1243/1, 1243/42, 1243/44, 1243/45, 
1243/46, 1243/47, 1243/48, 1243/49, 1243/50, 1243/51, 1243/54, 1243/63, 1243/64, 
1243/65, 1243/66, 1243/67, 1248/1, 1260/1, 1260/13, 1260/14, 1264, 1265, 1271, 1280/1, 
1280/9, 1280/10, 1280/11, 1280/12, 1280/15, 1281, 1292/1, 1292/9, 1314/9, 1314/11, 1315 
a 1352/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou dle ustanovení čl. 3, odst. 1 Interního předpisu pro 
zřizování služebností, tj. ve výši 1 000 Kč, případně znaleckým posudkem 

u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi MO, postupovat dle interního předpisu jako v případě zřízení nové 
služebnosti 

2. schvaluje zřízení věcného břemene umístění technické infrastruktury (stavby mostu), vstupu 
a vjezdu za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí inženýrské sítě nebo s odstraněním její havárie na p. p. č. 29/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 708 90 005 ve prospěch p. p. č. 232/2 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, kterého je vlastníkem v současné době  statutární město Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 za úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku za 
1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, minimálně však ve výši 1 000 Kč, 
ke které se připočte DPH v platné výši, roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve 
výši 10 Kč / m2 plochy věcného břemene a na dobu neurčitou, resp. po celou dobu její 
fyzické a právní existence, 

a  u k l á d á  

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

T: 03/2017 
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USNESENÍ Č. 752/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 5A) – DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2016 

Stručný obsah: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením 
navyšují o 4 598 669 Kč. V příjmech se jedná o dotaci KÚ pro Dětské centrum Sluníčko ve výši 
596 600 Kč – státní příspěvek, dotaci KÚ pro Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo na divadelní 
činnost ve výši 1 700 000 Kč, dotace KÚ pro ZOO Liberec na projekt "Podpora nadregionálních 
veřejných služeb ZOO" ve výši 1 125 000 Kč, dotace KÚ na Podporu jednotek požární ochrany 
ve výši 754 546 Kč a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné 
odbory a příspěvkové organizace. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 5A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5A) – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 29. 9. 2016 jako 
Informaci 

USNESENÍ Č. 753/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 5B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního 
města Liberec na rok 2016 

Stručný obsah: Důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatku z minulých let u Fondu 
pro informační technologie ve výši 400 000 Kč. U Fondu pro opravy a vybavení školských 
zařízení, Fondu pro opravy a vybavení ostatní a Fondu pro kofinancování evropských projektů 
byl proveden přesun položek mezi tř. 5 a tř. 6. U Fondu pro opravy a rozvoj energetických 
zařízení snížena rezerva o 600 000 Kč a převedena do běžných výdajů fondu. Rezerva Fondu 
cyklodoprava byla snížena o 200 000 Kč a převedena do kapitálových výdajů fondu. Dotační 
fondy města byly navýšeny o 17 800 000 Kč, navýšení je kryto příjmy. Dále u Dotačních fondů 
byly navýšeny v příjmech i výdajích konsolidační položky o 17 800 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 5B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5B) – Fond 
rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 
29. 9. 2016 ke schválení 
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USNESENÍ Č. 754/2016 

Návrh rozpočtového opatření č. 5C) statutárního města Liberec na rok 2016 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 6 649 263 Kč 
a zároveň o stejnou částku tj. 6 649 263 Kč se navyšují výdaje. U příjmů jde zejména o příjmy ze 
státního dluhopisu a podíl na zisku a z dividend společnosti FCC Liberec, s. r. o. Ve výdajích 
jsou nejzásadnější následující položky: elektrická energie, plán oprav – SAJ a Vesec, vodní toky, 
vánoční osvětlení. Výdaje jsou kryty příjmy a rezervou. Tímto rozpočtovým opatřením se část 
příspěvku z DDM Větrník (Dům dětí a mládeže Větrník) přesouvá na příspěvky MŠ a ZŠ, 
Divadlo F. X. Šaldy, Zoologická zahrada, odbor informatiky a řízení procesů. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 5C) statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5C) 
statutárního města Liberec na rok 2016 zastupitelstvu města dne 29. 9. 2016 ke schválení 

USNESENÍ Č. 755/2016 

Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2017 

Stručný obsah: V souladu s "Harmonogramem přípravy rozpočtu města a řízených organizací 
na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021", předkládá odbor ekonomiky návrh 
předpokládaných příjmů a návrh výdajů pro stanovení výdajových limitů pro jednotlivé odbory 
města na rok 2017. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh příjmů statutárního města Liberec na rok 2017 dle příloh 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pokračovat v přípravě rozpočtu SML na 
rok 2017 v souladu s Harmonogramem přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2017 
a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021 

Dodatek č. 8 k pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Liberec 

Stručný obsah: Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 91/2016 ze dne 28. 4. 2016 byla 
schválena zřizovací listina nové příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, příspěvková organizace. Tato byla zřízena k datu 1. 9. 2016. Vzhledem k potřebě 
zajistit pojištění odpovědnosti pro tuto nově zřízenou organizaci školského typu, firma 
Kooperativa, a. s. připravila dodatek č. 8 smlouvy pro pojištění odpovědnosti (Původní smlouva 
č. 772 083178 0, byla podepsána dne 8. října 2014 a platí od 1. 1. 2015 na 4 roky, tj. do konce 
roku 2018). Dodatek č. 8 smlouvy pro pojištění odpovědnosti (viz výše) obsahuje rozšíření 
pojištění odpovědnosti pro Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 
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USNESENÍ Č. 756/2016 

Majetkoprávní operace – prodeje podílů stavebních pozemků k bytovým 
jednotkám 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec o velikosti 
2416/10000 vlastníku bytové jednotky č. 735/3 v budově Vrbova 735, Liberec I – Staré 
Město, kupující: S. Z. za kupní cenu 26 000 Kč; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

2. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2528, k. ú. Liberec o velikosti 1680/7852 
vlastníku bytové jednotky č. 766/3 v budově Baarova (Klostermannova) 766, Liberec I – 
Staré Město, kupující: E. S. 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 operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 757/2016 

Majetkoprávní operace – prodeje spoluvlastnických podílů SML na zahradách 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 5750, k. ú. Liberec o velikosti 
3297/10000, kupující: M. U. za kupní cenu 141 500 Kč; splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, 

2. s prodejem spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 5065 a 5075/3, k. ú. Liberec o velikosti 
3082/10000, kupující: A. V. a P. V. za kupní cenu 102 000 Kč; splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec, 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 
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USNESENÍ Č. 758/2016 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem pozemku p. č. 2584/5, o výměře 2 m2 a pozemku p. č. 2585/11, o výměře 1 m2, 
(oddělených z pozemků p. č. 2584/1 a 2585/4 dle GP č. 5192-146/2015 ze dne 17. 8. 2015), 
vše k. ú. Liberec kupujícím: J. Š. a L. Š., za kupní cenu 6 050 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 
1 050 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

2. s  prodejem pozemků p. č. 1424/2, 1424/3, 1424/4 a 1424/5, o celkové výměře 187 m2, vše 
k. ú. Liberec, kupujícímu: LIC, s. r. o., IČ 250 21 974, se sídlem Jablonecká 7/22, Liberec V 
– Kristiánov, 460 05 Liberec za celkovou kupní cenu 434 390 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 
75 390 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

3. s prodejem pozemku p. č. 3493/11, o výměře 1059 m2 (odděleného z pozemku p. č. 3493/1 
dle GP č.5259/11/2016 ze dne 8. 3. 2016), k. ú. Liberec, kupujícímu: Společenství pro dům 
Březinova 337/1, Liberec, IČ 272 67 962, se sídlem Březinova 337/1, Liberec 5, 460 05 za 
celkovou kupní cenu 640 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec, 

4. s prodejem pozemku p. č. 3493/12, o výměře 283 m2 (odděleného z pozemku p. č. 3493/1 
dle GP č.5259/11/2016 ze dne 8. 3. 2016), k. ú. Liberec, kupujícímu: Společenství pro dům 
Březinova 337/1, Liberec, IČ 272 67 962 se sídlem Březinova 337/1, Liberec 5, 460 05 za 
celkovou kupní cenu 172 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec, 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 759/2016 

Majetkoprávní operace – výkup pozemků 

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

pozemků), 

b) souhlasí s výkupem pozemku p. č. 294/2 o vým. 82 m2, vzniklého oddělením z  pozemku 
p. č. 294, (dle GP č. 1868-47/2009 ze dne 8. 7. 2009), k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví 
V. D., za kupní cenu 90 000 Kč, splatnou nejpozději do 30 dnů po obdržení vyrozumění 
o provedení vkladu od příslušného katastrálního pracoviště, 

2.  
a) souhlasí s výkupem pozemků p. č. 5787/5 o vým. 170 m2 a p. č. 5787/6 o vým. 32 m2, vše 

v k. ú. Liberec. Prodávající: Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 
140 00 Praha, za kupní cenu 290 400 Kč včetně DPH, splatnou nejpozději do 15 dnů od 
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doručení zálohové faktury prodávajícím, 

b) souhlasí s kupní smlouvou dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 760/2016 

Majetkoprávní operace – výkup nemovitosti od ČR – ÚZSVM – Doubí u Liberce 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k výkupu 
pozemek p. č. 560/27 v k. ú. Doubí u Liberce za cenu 3 060 Kč. ZM schválilo záměr výkupu 
tohoto pozemku, který je v současné době součástí komunikace Hodkovická (p. č. 560/28 v k. ú. 
Doubí u Liberce) ve vlastnictví statutárního města Liberec a jedná se o část kontejnerového 
stání. Komise pro nakládání s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem schválila 
výkup formou přímého prodeje a ÚZSVM žádá podpis kupní smlouvy včetně doložky ke kupní 
smlouvě. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem pozemku p. č. 560/27 o výměře 4 m2, k. ú. Doubí u Liberce, od Česká republika – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
IČ: 69797111 za kupní cenu 3 060 Kč do vlastnictví statutárního města Liberec a s uzavřením 
kupní smlouvy č. 4996/ULB/2016 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 761/2016 

Majetkoprávní operace – převod pozemku formou souhlasného prohlášení 

Stručný obsah: Dne 27. 5. 2016 požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) o převod 
pozemku p. č. 733/7, k. ú. Staré Pavlovice na základě zaslaného návrhu souhlasného prohlášení, 
které řeší narovnání majetkového stavu silnice 1. třídy č. 13 a jí zastavěného pozemku p. č. 733/7 
o vým. 8 522 m2, zapsaného na LV 1 pro obec Liberec a k. ú. Staré Pavlovice. Převod 
zdůvodňuje tím, že město nemohlo nikdy hospodařit s předmětným pozemkem, který na město 
přešel v roce 1991, ale byl již zastavěn komunikací ve vlastnictví státu. Pozemek tvoří se silnicí 
I. třídy č. 13 funkční celek, proto je v zájmu ŘSD ČR získat jej do vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem souhlasného prohlášení dle přílohy č. 1, podle kterého je pozemek p. č. 
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733/7 o vým. 8 522 m2, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví nikoli statutárního města Liberec, ale 
České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem 
na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit souhlasné usnesení ke schválení zastupitelstvu 
města 

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 762/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 106/1 o výměře cca 2 456 m2, k. ú. 
Kunratice u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti uživatele studánky na 
pozemku p. č. 106/1, k. ú. Kunratice u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu cca 940 000 Kč, 

2. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 345/10, o výměře cca 22 m2, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p. p. č. 345/9, k. ú. 
Ruprechtice za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 14 000 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

3. souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 1732/17 o výměře 18 m2, 1732/18 o výměře 
22 m2, 1732/21 o výměře 5 m2, 1732/22 o výměře 2 m2, 1732/23 o výměře 1 m2, 1732/24 
o výměře 2 m2, 1732/25 o výměře 5 m2, 1732/26 o výměře 7 m2, 1732/27 o výměře 8 m2, 
1732/28 o výměře 6 m2, 1732/29 o výměře 4 m2, 1732/30 o výměře 2 m2, 1776/2 o výměře 
16 m2, vše v k. ú. Starý Harcov formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka 
staveb na těchto pozemcích, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu 82 000 Kč, 

4. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 5673/6, o výměře 24 m2, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 21 000 Kč, 

5. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 6/2, o výměře 22 m2, k. ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 20 000 Kč, 

6. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 490, o výměře cca 10 m2, k. ú. Starý 
Harcov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 488/1, 488/2, 
489, k. ú. Starý Harcov za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 
11 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

7. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/284 o výměře 22 m2, k. ú. Starý Harcov, 
formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 20 000 Kč, 

8. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 445/4, o výměře 3 m2, k. ú. Doubí u Liberce, 
formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 3 000 Kč, 

9. nesouhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 1659/2, o výměře 21 m2, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 19 000 Kč, 

10. nesouhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 602/25, o výměře 47 m2, k. ú. Nové Pavlovice 
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formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 48 000 Kč, 

11. nesouhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 1804, o výměře 29 m2, k. ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 22 000 Kč, 

12. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 373, o výměře 647 m2, k. ú. Doubí u Liberce 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu dle ZP, 

13. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 3216, o výměře 195 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s předkupním právem podílových spoluvlastníků nemovitosti na tomto 
pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 142 000 Kč, 

14. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1429/177 a částí pozemků p. č. 1429/176, 
1429/178, 1429/180, 1429/371, o celkové výměře cca 744 m2, vše k. ú. Rochlice u Liberce, 
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 249 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

15. nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 371/1, o výměře 2 053 m2, k. ú. Františkov 
u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
1 213 000 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: 29. 9. 2016 

Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků 

Stručný obsah: Jedná se o směnu pozemků p. č. 742/5, 745/1, 747/2, 742/3, 742/4, 744, k. ú. 
Krásná Studánka, ve vlastnictví Adama a Evy Bělockých za pozemek města p. č. 1228/1, k. ú. 
Ruprechtice. Žádost o směnu podal p. Adam Bělocký na základě jednání u p. náměstkyně 
Hrbkové, kdy část komunikace Cyklistická zasahuje do pozemků p. č. 742/3, 742/5, 744, 745/1, 
k. ú. Krásná Studánka. Z jednání vzešel požadavek odboru hlavního architekta, který byl 
projednán i s oběma vlastníky, aby se směna týkala i pozemků při komunikaci Hejnická, a to za 
účelem budoucího rozšíření komunikací o chodník a cyklostezku a vysázení aleje, v rozsahu dle 
uvedených variant. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 763/2016 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – změna usnesení 

Stručný obsah: Jedná se o výkup částí pozemků p. č. 267, 268, 269, k. ú. Kateřinky u Liberce, na 
základě žádosti odboru správy veřejného majetku, které jsou ve vlastnictví T. P. Na uvedené 
pozemky zasahuje částí komunikace města Nad Pianovkou. Pozemky v průběhu schvalovacího 
procesu záměru T. P. nechala rozdělit a dva nově vzniklé pozemky 267/1, 269/2, k. ú. Kateřinky, 
prodala. Noví vlastníci s výkupem nesouhlasí. Předmětná městská komunikace zasahuje však 
převážnou částí na pozemek p. č. 269/1, který zůstal ve vlastnictví T. P., která projevila souhlas. 
Z tohoto důvodu se mění předmět záměru. 
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Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení Rady města Liberec č. 289/2016, ze dne 19. 4. 2016 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu části pozemku p. č. 269/1 o vým. cca 116 m2, k. ú. Kateřinky u Liberce, ve 
vlastnictví T. P., do vlastnictví statutárního města Liberec za cenu dle znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 764/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – část 
ul. Meruňková 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí 
k bezúplatnému nabytí část pozemku p. č. 1035/8 v k. ú. Krásná Studánka, který je zařazen do 
pasportu komunikací jako místní komunikace (Meruňková ulice). Jedná se o místní komunikaci 
4. třídy, pozemek je součástí této ulice a navazuje na pozemek, který je v majetku SML. 
Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o majetku České 
republiky, podléhá převod ještě schválení Ministerstvu financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 1035/8 o výměře cca 97 m2,  k. ú. Krásná 
Studánka, od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 765/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – Státní pozemkový 
úřad – park Horní Suchá 

Stručný obsah: Spolek přátel Ostašova, který zvelebil sousední pozemek ve vlastnictví 
statutárního města Liberec (SML) a vytvořil zde park, se na SML obrátil s žádostí o převod 
pozemku p. č. 445 v k. ú. Horní Suchá u Liberce z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu 
(SPÚ) do majetku SML. Chtějí výše uvedený pozemek začlenit do tohoto parku. Nabízí, že by si 
tento park, po převodu vlastnictví pozemku, vzali do správy. Podmínkou je převedení tohoto 
pozemku na SML, což jim doporučil i současný vlastník. Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 
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vstoupila v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení 
ministerstvu financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemku p. č. 445 o výměře 398 m2,  k. ú. Horní Suchá 
u Liberce, od: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČ: 01312774 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 766/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje spoluvlastnického podílu garáže včetně 
pozemků 

Stručný obsah: Statutární město Liberec (SML) v roce 2001 vykupovalo v rámci výstavby ulice 
České mládeže nemovitosti – budovu postavenou na pozemku 549 včetně pozemku 550, na jehož 
rozhraní byla vystavěna původním vlastníkem a vlastníkem pozemku p. č. 548 v roce 1957 
garáž. Tato garáž však nebyla zapsána do katastru nemovitostí, a proto se nedala zahrnout do 
kupní smlouvy v roce 2001. Garáž byla zapsána v katastru nemovitostí až nyní. Po zápisu 
v katastru nemovitostí se SML stalo vlastníkem spoluvlastnického podílu 20/47 stavby garáže 
postavené na pozemcích v majetku soukromého vlastníka a SML. Pozemky jsou osvobozeny od 
DPH – stavba je starší 5 let. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 20/47 garáže postavené na pozemcích 
p. č. 550/6, p. č. 550/7 a p. č. 548/2 a pozemků p. č. 550/6 a p. č. 550/7 vše v k. ú. Dolní 
Hanychov, a to formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka pozemku p. č. 548/2 
a spoluvlastnickéfho podílu o velikosti 27/47 garáže postavené na pozemcích p. č. 550/6, p. č. 
550/7 a p. č. 548/2 vše v k. ú. Dolní Hanychov za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
59 000 Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 767/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

Rada města po projednání 
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1. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 714/1, k. ú. Růžodol I., o výměře 600 m2 za účelem 
zřízení staveniště (buňkoviště) pro rekonstrukci mostu 13I/119 v Londýnské ulici přes řeku 
Nisa, na dobu určitou do dokončení rekonstrukce mostu, za roční nájemné 21 000 Kč 
pro EUROVIA CS, a. s., závod Liberec IČ: 45274924, zastoupený ředitelem závodu 
Ing. Miroslavem Slatinkou, se sídlem Londýnská 564, 460 11 Liberec XI – Růžodol I. 
od 1. 10. 2016, 

2. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 490, o výměře 10 m2, v k. ú. Starý Harcov, 
za účelem: zastavěná plocha – pozemek pod garáží, na dobu neurčitou, za roční nájemné 
350 Kč pro M. P. a Z. P. od 1. 10. 2016, 

3. neschvaluje pronájem pozemku p. č. 1437/1, o výměře 11 703 m2, v k. ú. Růžodol I., 
za účelem vybudování a provozování multifunkčního areálu – památníku 1. světové války, 
na dobu neurčitou za navržené roční nájemné 5 000 Kč pro: ARCHA 13, o. p. s., 
IČ: 22891161, se sídlem Svárovská 82, 460 10 Liberec XXII – Horná Suchá od 1. 10. 2016, 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 768/2016 

Majetkoprávní operace – pacht pozemků 

Rada města po projednání 

1. schvaluje pacht části pozemku p. č. 375/1, k. ú. Horní Růžodol, o výměře 100 m2 za účelem 
zahrádky, na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 000 Kč pro B. F. a Z. D. od 1. 10. 2016, 

2. neschvaluje pacht části pozemku p. č. 1656/1, o výměře 500 m2, v k. ú. Vesec u Liberce, 
za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny a rekreační činnosti, na dobu neurčitou 
za roční pachtovné 5 000 Kč pro T. P., 

3. neschvaluje pacht části pozemku p. č. 191/6 o výměře 160 m2 a pronájem části pozemků 
p. č. 148 a 149, o celkové výměře 43 m2, v k. ú. Pilínkov, za účelem pěstování drobného 
ovoce a zeleniny a rekreační činnosti, na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 600 Kč 
a roční nájemné ve výši 1 505 Kč pro J. A. a P. A., 

4. neschvaluje pacht pozemku p. č. 148 o výměře 295 m2 a pronájem části pozemku p. č. 149, 
o výměře 16 m2, v k. ú. Pilínkov, za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny a rekreační 
činnosti, na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 2 950 Kč a roční nájemné ve výši 
560 Kč pro J. A. a P. A., 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 769/2016 

Majetkoprávní operace – úprava nájemného za rok 2016 – Václav Marek  
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Stručný obsah: Pan Marek žádá o snížení nájemného za období červenec a srpen 2016 z důvodu 
oprav kolejí pro MHD, což vedlo k poklesu tržeb o cca 40 %. 

Rada města po projednání 

VARIANTA 1:  

s c h v a l u j e  

úpravu nájemného za období červenec – srpen 2016 za užívání pozemku p. č. 5821/4, k. ú. Liberec 
pod stavbou kruhového stánku z důvodu opravy kolejí pro MHD na Soukenném náměstí. Sleva 
z nájemného bude za 2 měsíce činit 8 567 Kč. Celkem nájemné za rok 2016 bude činit 119 941 Kč 
pro Václava Marka, IČ: 10426850, se sídlem Doubravice 120, 511 01 Hrubá Skála 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 770/2016 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy na pozemek 

Stručný obsah: Firma IPO, spol. s r.o. prodala objekt ve Slavíčkově ulici, kde měla pronajatou 
část pozemku p. č. 4140/2, k. ú. Liberec ke svému podnikání. Současný majitel si bude žádat 
o odkup části pozemku p. č. 4140/2, k. ú. Liberec do osobního vlastnictví. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/00/0681 ze dne 19. 2. 2001 uzavřené mezi statutárním 
městem Liberec a společností IPO, spol. s r. o., IČ: 47309679, zastoupené jednatelem 
Ing. Vladimírem Huškem, se sídlem Slavíčkova 5/522, 460 01 Liberec III – Jeřáb na část pozemku 
p. č. 4140/2, katastrální území Liberec, obec Liberec, dohodou ke dni 30. 9. 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemní 
smlouvy a následně zajistit převzetí pozemku 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 771/2016 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. neschvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 19/1, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků st. č. 225, 226, 227, 228, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky, kterým je v současné době M. J., za podmínky složení zálohy ve 
výši 13 400 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
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distribuční soustavy (přípojka podzemního kabelu NN + kabelová spojka), vstup a vjezd pro 
provoz a údržbu na pozemku p. č. 82/1, k. ú. Dolní Hanychov pro ČEZ Distribuce, a. s. 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
2 800 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního kabelu NN + rozpojovací skříň) na pozemku p. č. 
1237/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 247 
29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
prodloužení vodovodního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 760/1, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemků 
p. č. 562 a 563/1, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době A. P. za podmínky 
složení zálohy ve výši 22 500 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 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 5x vodovodní přípojky a 2x kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 760/1, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 562 a 563/1, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době A. P. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 27 500 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 inženýrské sítě, tj. 
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení přípojky dešťové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 469/2, 450/7, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 469/1, k. ú. Starý Harcov, kterým je v současné době: AKTIVNÍ stavby, 
s. r. o., Mírové náměstí 460/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

7. 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. 373, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 396/2, 
396/3, k. ú. Ostašov u Liberce, kterým je v současné době F. S. a F. D. Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 
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8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 1056/1, 1437/3, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
1515/1, k. ú. Růžodol I, kterým jsou v současné době B. D., N. J. a N. R., N. R. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. 
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 2217/14, k. ú. Rochlice u Liberce, ve 
prospěch společnosti NORMA, k. s., Tiskařská 599/12, Malešice, 108 00, Praha 10, 
IČ: 47114789. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 17 150 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN a umístění přípojkové skříně), vstup 
a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 362/1, k. ú. Rochlice u Liberce pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 7 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

11. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní, kanalizační přípojky a přípojky optického kabelu, včetně příslušenství, 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 6074/1, k. ú. Liberec, ve 
prospěch společnosti LB Invest, s. r. o., Humpolecká 1886/26, Krč, 14000 Praha 4, 
IČ: 28718445. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 39 200 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního 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 vodovodní přípojky a umístění přívodu vody, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 1747/48, 1747/51, 1747/58, 1747/60, k. ú. Starý 
Harcov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1747/50 (jehož součástí je stavba rozdělená 
spoluvlastnictvím na jednotky), k. ú. Starý Harcov, za podmínky složení zálohy ve výši 
21 220 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek; 

13. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení optického kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 490/1 k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch: Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 04084063 za podmínky 
složení zálohy ve výši 64 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
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zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

14. schvaluje zřízení služebnosti stezky na pozemku p. č. 1443/125, k. ú. Ruprechtice na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1443/121, 1443/122, 1443/123, 1443/124, 
1443/126, 1443/127, k. ú. Ruprechtice, kterým je v současné době Jednota bratrská Liberec - 
Ruprechtice, Konopná 776/8, Liberec XIV – Ruprechtice, 46014 Liberec, IČ: 46744860, za 
podmínky složení zálohy ve výši 14 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši; 

15. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 67/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 26 250 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; 

16. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 615, k. ú. Nové Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 628, k. ú. 
Nové Pavlovice, kterým jsou v současné době H. J., H. R.. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 772/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

1.  
a) zrušuje usnesení č. 180/2015/6 ze dne 17. 3. 2015, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení STL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 2200/4, 2201/1, 2202/2, 2202/3, k. ú. Rochlice 
u Liberce, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, 
za konečnou cenu 100 500 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, 
tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek; 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 394/2013-III/16 ze dne 4. 6. 2013, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (stavba: uložení NTL plynovodu a 2 plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 301/1, 400/2, k. ú. Nové Pavlovice pro RWE 
GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 
20 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po 
kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek; 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 681/2016/1 ze dne 23. 8. 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. 5075/1, 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; 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 680/2016/2. ze dne 23. 8. 2016, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (NTL plynovodní přípojka-přeložka, stavba „LI 032 219 Liberec Na Zápraží, Orlí, 
Měsíčná – odstranění výustí), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 
1646, 5839, 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 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 stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského 
zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek; 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 918/2014-2 ze dne 16. 9. 2014, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní přípojka NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 147, 148, k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 93 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 593/2013/37 ze dne 27. 8. 2013, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1127/1, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

7.  
a) zrušuje usnesení č. 593/2013/36 ze dne 27. 8. 2013, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
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distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 297/5 k. ú. Horní Suchá u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 10 400 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek; 

8.  
a) zrušuje usnesení č. 680/2016/17 ze dne 23. 8. 2016, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 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. 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; 

c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 5910/1, 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 1 250 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 stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského 
zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek; 

9.  
a) zrušuje usnesení č. 680/2016/19 ze dne 23. 8. 2016, 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na 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 29 480 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; 

c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 568/1, 1401/1, k. ú. Růžodol I, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567. 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 stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba 
plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 773/2016 

Schválení úhrady bankovních poplatků při výkupech pozemků 

Stručný obsah: Při výkupu pozemků od fyzických osob občas dochází k situaci, kdy jsou 
vykupované pozemky zatíženy zástavou nemovitosti ve prospěch další osoby (např. banky). 
Vzhledem k tomu, že statutární město Liberec (SML) nemůže přebírat tyto závazky 
soukromých osob, musí být zástavy na pozemcích, které SML vykupuje, vymazány. Jednotlivé 
banky si účtují poplatky za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta, což výmaz zástavy 
i na části pozemku je. Tyto náklady prodávajících jsou v zájmu města, protože SML má zájem 
o vykoupení pozemku, a proto kupující žádají o jejich úhradu. Návrh na vklad výmazu zástavy 
z katastru nemovitostí by hradili prodávající. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. spoluúčast na úhradě bankovních poplatků ve výši 2 500 Kč za výmaz zástavy ve prospěch 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., z katastru nemovitostí pro D. H. a P. H., 
splatnou do 30 dní od doručení výpisu o výmazu zástavy z katastru nemovitostí, 

2. spoluúčast na úhradě bankovních poplatků ve výši 500 Kč za výmaz zástavy ve prospěch 
Hypoteční banky, a. s. z katastru nemovitostí pro E. S., splatnou do 30 dní od doručení 
výpisu o výmazu zástavy z katastru nemovitostí, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit provedení všech úkonů 
spojených se schválenými úhradami za bankovní poplatky 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 774/2016 

Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení  

Stručný obsah: Statutární město Liberec, jako vypravitel pohřbu, byl osloven soudní 
komisařskou Okresního soudu Liberec k vydání souhlasu s převzetím nepatrného majetku po 
M. P., úmrtí 29. 12. 2015. Nepatrný majetek tvoří podíl 1/3 nemovité věci zapsané na LV č. 125 
pro katastrální území Býšť, obec Býšť (Pardubický kraj) v hodnotě cca 11 000 Kč a výnos 
z penzijního připojištění sjednaného u České spořitelny – penzijní společnosti, a. s. ve výši 65 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s bezúplatným nabytím podílu a výnosu v rámci pozůstalostního řízení po M. P., zemřelé dne 
29. 12. 2015, a to podíl 1/3 nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 125 pro katastrální území Býšť, obec Býšť, a to 
pozemku p. č. 909, orná půda, v hodnotě cca 11 000 Kč a výnos z penzijního připojištění 
sjednaného u České spořitelny – penzijní společnosti, a. s. ve výši 65 Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 



 
 

20

USNESENÍ Č. 775/2016 

Záměr výkupu venkovních úprav a věcných břemen v areálu Letiště Liberec od 
Ing. Absolona 

Stručný obsah: Pan Ing. Absolon je vlastníkem venkovních úprav a věcných břemen v areálu 
Letiště Liberec. O výkupu těchto nemovitostí se s p. Absolonem jednalo již od roku 2010. Město 
nechalo zpracovat v listopadu 2015 znalecké posudky, ale vzhledem k finanční situaci města 
a podmínce p. Absolona, že prodá pouze všechny tyto nemovitosti najednou, i když nabízel roční 
splátky, ji nebylo možné akceptovat. Prodej jednotlivých věcných břemen jednoznačně odmítl. 
Tyto venkovní úpravy a věcná břemena nabízí statutárnímu městu Liberec k odkoupení za cenu 
dle znaleckých posudků v celkové výši 3 698 280 Kč. SML v současné době všechny nabízené 
nemovitosti ke své činnosti nepotřebuje, pouze by bylo třeba odstranit věcné břemeno na 
pozemku p. č. 1428/86 (odděleném z pozemku p. č. 1428/34), k. ú. Růžodol I, který je schválen do 
prodeje Libereckému kraji pro rozšíření Zdravotnické záchranné služby LK, popř. vykoupení 
komunikace na pozemku p. č. 1428/29, k. ú. Růžodol I. 

Rada města po projednání 

Varianta C 

s o u h l a s í  

s výkupem věcného břemene na pozemku p. č. 1428/34, k. ú. Růžodol I za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 242 000 Kč splatnou do 30 dnů od vkladu smlouvy na katastr nemovitostí a dále 
souhlasí s bezúplatným zřízením služebnosti jízdy a cesty na pozemku 1428/34, k. ú. Růžodol I ve 
prospěch vlastníka objektu na pozemku p. č. 1428/35, k. ú. Růžodol I dle geometrického zaměření 
služebnosti 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 776/2016 

Schválení výsledku zadávacího řízení na ZŠ Broumovská stavební práce 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 5. 8. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 530/2016, předkládán výsledek zadávacího řízení „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ 
v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek zadávacího řízení „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč 
Pozemní stavitelství, s. r. o., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec I – Staré Město, 
IČ: 27298370, s nabídkovou cenou 6 958 346,51 Kč bez DPH, 

2. změnu návrhu smlouvy spočívající v doplnění informací, jež jsou požadovány 
poskytovatelem dotace, dle přílohy č. 3, 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
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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: 10/2016 

USNESENÍ Č. 777/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Broumovskou dodání nábytku 

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 5. 9. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 609/2016, předkládán výsledek výběrového řízení „Výběr dodavatele vybavení a nábytku na 
akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: 
ZŠ Broumovská“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek výběrového řízení „Výběr dodavatele vybavení a nábytku na akci „Rekonstrukce 
a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ a výběr 
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč ABCD Služby školám, s. r. o., Kaplanova 574, 
Liberec XXIII – Doubí, 463 12 Liberec, IČ: 62244892, s nabídkovou cenou 924 535,00 Kč 
bez DPH, 

2. změnu návrhu smlouvy spočívající v doplnění informací, jež jsou požadovány 
poskytovatelem dotace, dle přílohy č. 3, 

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: 10/2016 

USNESENÍ Č. 778/2016 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby FC Slovan  

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 30. 8. 2016. Následně proběhlo 
posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 670/2016, předkládán výsledek výběrového řízení „Dostavba stadionu FC Slovan Liberec 
press a zázemí“ ke schválení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení „Dostavba stadionu FC Slovan Liberec press a zázemí“ a výběr 
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč STYLSTAV Liberec, s. r. o., Dlouhá 55, Liberec 
XXV – Vesec, 463 12 Liberec, IČ: 25426541, s nabídkovou cenou 4 389 996,45 Kč bez DPH 
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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: 10/2016 

USNESENÍ Č. 779/2016 

Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM, MŠ Sedmikráska  

Stručný obsah: V objektu MŠ Sedmikráska, Vzdušná 509/20, Liberec 1, byl při probíhajících 
stavebních pracích na odvlhčení suterénního zdiva zjištěn havarijní stav zakrytých svislých 
konstrukcí. Během prací bylo nutné provést úkony, se kterými rozpočet nepočítal. Proto žádáme 
o schválení výjimky ze směrnice 3RM, k uzavření smlouvy na tyto neočekávané práce, dle níže 
uvedených podkladů. 

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 č. 0060/16/0238 na akci „MŠ Sedmikráska v Liberci – oprava 
svislých konstrukcí suterénu objektu“ se společností STYLSTAV Liberec, s. r. o. Dlouhá 55, 
463 12 Liberec 25, IČ: 25426541, s částkou 418 401,37 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 
se společností STYLSTAV Liberec, s. r. o., IČ: 25426541 

T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 749/2016 

Partnerské smlouvy v rámci projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního 
věku v Liberci" (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249) 

Stručný obsah: Rada města Liberec schválila 23. srpna 2016 zahájení přípravných prací pro 
realizaci projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci". Nyní jsou 
předkládány ke schválení jednotlivé partnerské smlouvy se subjekty, které budou společně se 
statutárním městem Liberec zajišťovat realizaci projektu. Jedná se o pět mateřských škol, TU 
Liberec, ITveSkole.cz, o. p. s. a Člověk v tísni, o. p. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření partnerských smluv s finančním příspěvkem s partnery: 

Člověk v tísni, o. p. s., IČ 25755277, sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, zastoupená 
Šimonem Pánkem,  
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ITveSkole.cz, o. p. s., IČ 01942867, sídlem Velflíkova 1428/4, Praha 6 – Dejvice, 
zastoupená Robertem Gambou, 
Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, sídlem Studentská 1402/2, Liberec I – Staré 
Město, zastoupená prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem 

dle příloh č. 1 až 3 

2. uzavření partnerské smlouvy bez finančního příspěvku s partnery: 

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, 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, 

dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpisy partnerských 
smluv uvedených v přílohách č. 1 až 4 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 780/2016 

Podání žádosti o neinvestiční dotaci z Úřadu vlády ČR v dotačním programu 
Podpora terénní práce na rok 2017 

Stručný obsah: Záměrem projektu "Podpora terénní práce Liberec 2017" je realizace terénní 
práce zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Liberce a zabezpečení 
2 pracovních míst – terénní pracovník na poloviční úvazek. Celkové náklady projektu ve výši 
300 000 Kč jsou v plné výši požadovány z dotace Úřadu vlády ČR, spoluúčast žadatele není 
požadována. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o neinvestiční dotaci z Úřadu vlády ČR v dotačním programu Podpora terénní 
práce na rok 2017 ve výši 300 000 Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis žádosti 
o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2017 primátorem 
města a doručit žádost ve stanoveném termínu na Úřad vlády ČR 

T: 30. 9. 2016 (uzávěrka příjmu žádostí) 

USNESENÍ Č. 781/2016 

Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML – Naivní divadlo Liberec, 
Komunitní středisko Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče 

Stručný obsah: Na základě usnesení RM č. ze dne 1/12/2015 byly jmenovány dozorčí rady 
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neškolských příspěvkových organizací statutárního města Liberec, jejichž hlavním úkolem pro 
rok 2016 bylo spolupracovat na zpracování tzv. strategické politiky zřizovatele v těchto 
organizacích. Zpracované koncepční materiály s vizí střednědobého rozvoje každé organizace 
zatím schválily dozorčí rady Naivního divadla Liberec, Komunitního střediska Kontakt 
a Centra zdravotní a sociální péče. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

strategii rozvoje příspěvkových organizací SML – Naivní divadlo Liberec, Komunitní středisko 
Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit schválenou strategii na jednání 
zastupitelstva města formou informace 

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 782/2016 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec 
za rok 2015 

Stručný obsah: Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a sociálních věcí 
zprávu o využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace o hospodaření 
s finančními prostředky na účtu Fondu zdraví. V roce 2015 byly v rámci I. výzvy rozděleny 
dotace ve výši 717 000 Kč a v rámci II. výzvy ve výši 60 000 Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec 
v roce 2015 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání 

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 783/2016 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu prevence statutárního města 
Liberec za rok 2015 

Stručný obsah: Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a sociálních věcí 
zprávu o využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace o hospodaření 
s finančními prostředky na účtu Fondu prevence. V roce 2015 byly v rámci I. výzvy rozděleny 
dotace ve výši 300 000 Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec 
v roce 2015 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání  

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 784/2016 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberec za rok 2015 

Stručný obsah: Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor školství a sociálních věcí 
zprávu o využití a vyúčtování dotací, která obsahuje statistické informace o hospodaření 
s finančními prostředky na účtu Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. 
V roce 2015 byly rozděleny dotace ve dvou vyhlášených kolech a to: 
1. kolo – akce pořádané v období od 1. dubna 2015 do 30. září 2015 – částka 393 500 Kč. 
2. kolo – akce pořádané v období od 1. října 2015 do 29. února 2016 – částka 290 600 Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělení finančních dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberec v roce 2015 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec za rok 2015 Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení 

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 785/2016 

Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. – dodatek ke smlouvě o podnájmu 
nebytových prostor 

Stručný obsah: Nájemní vztah k užívání nebytových prostor příspěvkové organizace Komunitní 
středisko Kontakt Liberec na adrese Palachova 504/7, Liberec skončí k 30. 9. 2017. Organizace 
žádá zřizovatele o schválení variantního řešení dodatku ke smlouvě. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 3. 10. 2007 ve znění 
dodatků č. 1 až 4 mezi společností SEDRUS, s. r. o., IČ 25037480 jako nájemcem a Komunitním 
střediskem Kontakt Liberec, příspěvková organizace, IČ 27336751 jako podnájemcem, jehož 
předmětem je prodloužení podnájmu 

VARIANTA A 
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na dobu určitou do 31. 12. 2019 s tím, že nebude-li nejpozději k 30. 6. 2019 písemně vypovězen 
nájemní vztah, má se za to, že smlouva pokračuje dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců ze strany nájemce a 12 měsíců ze strany pronajímatele; roční nájemné bude činit 
615 425 Kč s možností získání 10% slevy v případě uzavření dodatku do 31. 10. 2016 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí 
Rady města Liberec ředitele příspěvkové organizace 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 786/2016 

Smlouva o postoupení pohledávky 

Stručný obsah: V rámci převodu činnosti příspěvkových organizací DC Sluníčko a DDM 
Větrník mezi SML a Libereckým krajem se kraj zavázal postoupit pohledávky z kupní smlouvy, 
kterou uzavřel s organizací JUNÁK, na SML a jím nově zřízenou příspěvkovou organizaci Dům 
dětí a mládeže Větrník, Liberec. Postupovaná pohledávka spočívá v bezúplatném užívacím 
právu k budově FLOTILY pro příspěvkovou organizaci DDM Větrník po dobu 10 let. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky mezi Libereckým krajem jako postupitelem, 
statutárním městem Liberec jako postupníkem, organizací Junák – český skaut, přístav Flotila 
Liberec, z. s. jako dlužníkem a Domem dětí a mládeže Větrník, Liberec, uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 787/2016 

Souhlas s účastí Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvková 
organizace v projektu "Potkej se s budoucností" 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Základní školy a Mateřské školy 
Barvířská, Liberec, příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s účastí v mezinárodním 
projektu v rámci programu Erasmus+. Cílem projektu je podpořit rozvoj jazykových schopností 
žáků a jejich povědomí o jiných zemích a kulturách. Příspěvková organizace v rámci projektu 
získá grant ve výši 19 020 EUR (cca 513 920 Kč). Na financování projektu se škola ani zřizovatel 
podílet nebudou. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s účastí Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvková organizace v projektu 
„Potkej se s budoucností“ v rámci programu Erasmus+  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 788/2016 

Souhlas s účastí Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o. v projektu 
"Vybudování učebny přírodních věd v objektu ZŠ, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvková organizace" 

Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Základní školy, Liberec, Aloisina 
výšina 642, příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu financovaném 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zajištění předfinancování 
a kofinancování ze strany zřizovatele do výše 2 783 012 Kč s DPH. Cílem projektu je vytvořit 
moderní učebnu přírodních věd a podnítit tak zájem o tyto vědy. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s účastí Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace v projektu 
„Vybudování učebny přírodních věd v objektu ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková 
organizace“ a se zajištěním předfinancování a kofinancování zřizovatelem  

a  u k l á d á  

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

1. seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města, 

T: ihned 

2. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních věcí na rok 2017 částku ve výši 
2 783 012 Kč, 

T: 09/2016 

3. informovat odbor majetkové správy, 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 789/2016 

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

Stručný obsah: Na základě žádostí ředitelů mateřských škol předkládá odbor školství 
a sociálních věcí ke schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol, 
zřizovaných statutárním městem Liberec. Výjimky jsou uděleny v konkrétních, odůvodněných 
případech. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 790/2016 

Povolení výjimky z počtu žáků ve třídách pro Základní školu s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizaci 

Stručný obsah: Z důvodu přistěhování dětí do spádové oblasti Základní školy s rozšířenou 
výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace, je nutné u tříd 2. A a 2. B 
povolit pro školní rok 2016/2017 výjimku z počtu žáků, který je stanoven v § 23 zákona 
č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výjimka 
bude udělena na počet žáků 31 v obou třídách. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky z počtu žáků ve třídě 2. A a ve třídě 2. B (pro školní rok 2016/2017) dle 
ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, na počet 31 žáků v obou třídách 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 791/2016 

Navýšení kapacit vybraných škol a školských zařízení zřizovaných SML 

Stručný obsah: Na základě demografického vývoje a stávajících potřeb SML zajistit dostatek 
míst na základních školách, je potřebné navýšit kapacity ZŠ Kaplického a ZŠ 5. května. Zároveň 
je navyšována kapacita dalších služeb (školní družina, školní jídelna) u ZŠ Kaplického, ZŠ 
5. května, ZŠ Vrchlického, ZŠ nám. Míru, ZŠ Lesní, ZŠ U Školy a ZŠ Na Výběžku tak, aby 
korespondovala s kapacitou školy.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. navýšení kapacity Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. na počet žáků 370 
a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 370; navýšení kapacity školní 
jídelny na počet žáků 370, s účinností od 1. 9. 2017, 

2. navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. na počet 
žáků 132, s účinností od 1. 1. 2017, 
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3. navýšení kapacity Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, p. o. na počet žáků 590 
a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 590; navýšení kapacity školní 
jídelny na počet žáků 590, s účinností od 1. 9. 2017, 

4. navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o. na počet 
žáků 120, s účinností od 1. 1. 2017, 

5. navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o. na 120 
žáků, s účinností od 1. 1. 2017, 

6. navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, p. o. na 162 žáků, 
s účinností od 1. 1. 2017, 

7. navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, p. o. na 120 žáků, 
navýšení kapacity školní jídelny na 450 žáků, s účinností od 1. 1. 2017, 

8. navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, p. o. na 60 žáků, 
s účinností od 1. 1. 2017, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, požádat o změnu v rejstříku 
škol a školských zařízení 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 792/2016 

Navýšení kapacity MŠ Pramínek 

Stručný obsah: Od 1. 9. 2016 není s ohledem na novelu školského zákona – společné vzdělávání, 
zřizována v mateřské škole již speciální třída, která měla nižší počet dětí než třída běžná. 
Zvýšení kapacity o 8 dětí tak přispěje k zajištění dostatečného množství míst pro povinné 
předškolní vzdělávání, k ekonomické stabilitě, k lepšímu využití materiálních, personálních 
i prostorových kapacit a k zajištění optimální organizace předškolního vzdělávání.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení kapacity Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/9, p. o. na počet dětí 98, 
s účinností od 1. 1. 2017 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, požádat o změnu v rejstříku 
škol a školských zařízení 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 793/2016 

Povolení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě pro Základní školu, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkovou organizaci 

Stručný obsah: Z důvodu nadměrného počtu žádostí o umístění dítěte do přípravné třídy je 
nutné povolit pro školní tok 2016/2017 výjimku, která je stanovena v § 23 zákona č. 561/2004 Sb. 



 
 

30

a vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výjimka bude udělena na 
počet 17 žáků. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2016/2017 na počet 17 žáků 

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. 794/2016 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 

B. O., prostor č. 9, Kateřinská 156, Liberec 17, 
H. Š., prostor č. 12, Kateřinská 156, Liberec 17, 
Š. R., prostor č. 15, Kateřinská 156, Liberec 17, 

2. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  

R. H. – byt č. 24, o velikosti 1+0, Burianova 969, Liberec 6, 
D. F. – byt č. 24, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6, 
D. S. – byt č. 35, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6, 
M. E. – byt č. 35, o velikosti 1+0, Burianova 1071, Liberec 6, 
K. D. – byt č. 104, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
T. B. – byt č. 201, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
Q. A. – byt č. 204, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
Z. J. – byt č. 501, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
Š. I. – byt č. 505, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
Š. V. – byt č. 506, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6, 
náhradnice pro všechny byty o velikosti 1+0 a 1+kk je: L. V.,  

L. N. a L. O. – byt č. 34, o velikosti 1+1, Burianova 1070, Liberec 6, 
S. E. a S. J. – byt č. 50, o velikosti 1+1, Burianova 1071, Liberec 6, 
náhradníci pro oba byty o velikosti 1+1 jsou: K. V. a N. R.,  

3. přidělení bytů zvláštního určení – bezbariérových/upravitelných 

D. L. – byt č. 7, o velikosti 3+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
B. M. – byt č. 3, o velikosti 3+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 
N. R. – byt č. 7, o velikosti 3+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 

4. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 

S. S. Z. – byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, Liberec 6, 
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náhradník: M. L., 

S. M. – byt č. 407, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, Liberec 6, 
náhradník: N. B., 

5. přidělení bytů startovacích  

P. P. – byt č. 19, o velikosti 1+kk, Krajní 1576, Liberec 30, 
náhradník: M. T., 

V. N. – byt č. 26, o velikosti 1+kk, Krajní 1576, Liberec 30, 
náhradník: M. T., 

Š. Z. – byt č. 21, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30, 
náhradník: P. J., 

R. M. – byt č. 1, o velikosti 1+kk, Krajní 1578, Liberec 30, 
U. R. – byt č. 10, o velikosti 1+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 
náhradník: S. D., 

H. M. – byt č. 24, o velikosti 2+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 
náhradník: K. E. a F. V., 

6. prodloužení nájmu bytů pro příjmově vymezené osoby 

M. S. – byt č. 6, o velikosti 1+1, Česká 617, Liberec 25, 
P. T. – byt č. 105, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 
P. M. – byt č. 406, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec 6, 
U. K. – byt č. 104, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, Liberec 6, 
G. K. – byt č. 405, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, Liberec 6, 

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

Š. L. – byt č. 25, o velikosti 1+kk, Krajní 1580, Liberec 30, 

n e s c h v a l u j e  

prodloužení nájmu u bytu pro příjmově vymezené osoby 
K. K. – byt č. 405, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, 
1. uzavřít dodatky ke smlouvě o ubytování v jednotkách nízkého standardu s B. O. do 28. 2. 

2017, H. Š. do 28. 2. 2017 a Š. R. do 28. 2. 2017,  

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s R. H., D. F., D. S., M. E., K. D., T. B., Q. A., Z. J., Š. I., Š. V., náhradnice pro 
všechny byty o velikosti 1+0 a 1+kk je: L. V., L. N. a L. O., S. E. a S. J., náhradníci pro oba 
byty o velikosti 1+1 jsou: K. V. a N. R., 

3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné s D. L., B. M. 
a N. R., 

4. uzavřít nájemní smlouvy k bytům pro příjmově vymezené osoby se S. S. Z., náhradník: 
M. L. a S. M., náhradník: N. B., 

5. uzavřít nájemní smlouvy k bytům startovacím s P. P., náhradník: M. T., V. N., náhradník: 
M. T., Š. Z., náhradník: P. J., R. M., U. R., náhradník: S. D. a H. M., náhradník: K. E. 
a F. V., 

6. uzavřít dodatky k nájemním smlouvám o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově 
vymezené osoby s M. S. do 31. 8. 2017, P. T. do 31. 8. 2018, P. M. do 31. 3. 2017, U. K. do 
31. 1. 2017 a G. K. do 31. 10. 2018,  

7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytu startovacímu se Š. K. do 
31. 10. 2016, 

8. informovat nájemníka K. K. o neprodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově 
vymezené osoby, 
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T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 795/2016 

Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální 
službu Domov pokojného staří – Domov sv. Vavřince ve výši 200 000 Kč na rok 
2016 

Stručný obsah: Nezisková organizace Oblastní charita Liberec podala žádost o poskytnutí 
dotace na sociální službu Domov pokojného staří – Domov sv. Vavřince. Prostřednictvím 
poskytnuté dotace ve výši 200 000 Kč bude podpořeno 9 libereckých klientů tohoto zařízení. 
Dotace je účelově vázána na úhradu provozních a osobních nákladů s dobou čerpání od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 200 000 Kč na rok 2016 pro neziskovou organizaci Oblastní 
charita Liberec na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby dle § 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince, identifikátor služby č. 6940940, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Oblastní charita Liberec, IČ 265 206 99, se sídlem Uhlířská 424/7, 
460 01 Liberec 11, na službu Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince, identifikátor 
6940940 dle přílohy č. 2, 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016    

USNESENÍ Č. 796/2016 

Protokol o kontrole p. o. Centrum zdravotní a sociální péče, Krejčího 1172/3, 
Liberec  

Stručný obsah: Výsledkem kontroly je zjištění drobnějších nedostatků v oblasti vnitřních norem 
řízení. Předběžná řídící kontrola nebyla zcela prováděna v souladu s jednotlivými usneseními 
ZFK. Předsedou inventarizační komise byla jmenována zaměstnankyně se stávající funkcí SR, 
čímž nebyla eliminována rizika v souladu se ZFK. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno 
nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 6 ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 9/2016 z kontroly hospodaření organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvková organizace, Krejčího 1172/3, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2014 
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a 2015, vč. návrhu na opatření, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 797/2016 

Protokol o kontrole p. o. Základní škola Švermova 403/40, Liberec 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 6/2016 z kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na 
hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Základní škola Švermova 
403/40, Liberec, příspěvková organizace, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 798/2016 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – akce Life Factory: Harcov Welcome Party na žádost společnosti Hotel 
Liberec, s. r. o., Šaldovo nám. 1345, zast. provozovatele Restaurace na Liberecké 
přehradě 

Stručný obsah: Žádost společnosti Hotel Liberec, s. r. o., IČ 27292436, se sídlem Šaldovo nám. 
1345, 460 01 Liberec, o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu pořádání akce 
Slavnostní zahájení akademického roku 2016/17 s názvem Life Factory: Harcov Welcome Party 
dne 27. 9. 2016 od 18:00 h v Restauraci na Liberecké přehradě a přilehlé pláži. 

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 
27. 9. 2016 na den 28. 9. 2016 od 00:00 h do 06:00 h, na základě žádosti společnosti Hotel 
Liberec, s. r. o., IČ 27292436, se sídlem Šaldovo nám. 1345, z důvodu pořádání akce Slavnostní 
zahájení akademického roku 2016/17 s názvem Life Factory: Harcov Welcome Party 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 799/2016 

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

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

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 3/12/0003 ze dne 
6. 2. 2012 dle přílohy č. 1, 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 3/13/0008 ze dne 
24. 4. 2013 dle přílohy č. 2, 

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 3/13/0016 ze dne 
20. 6. 2013 dle přílohy č. 3, 

a  u k l á d á  

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

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 800/2016 

Změna směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec provedená v návaznosti na přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek 

Stručný obsah: Dne 1. října 2016 nabyde účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, kterým se ruší zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon 
č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon). Tento zákon 
s sebou přináší zásadní změny, které je nutné reflektovat ve směrnici rady č. 3RM Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec a uvést ji tak do souladného znění se zákonem 
(co se týče např. pojmosloví, požadavků na zveřejňování apod.). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
nové znění směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec bez 
zapracování připomínky Komise pro veřejné zakázky (odd. B, kap. 2, čl. 2.1, podčl. 2.1.1) 

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 

1. zveřejnit směrnici rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 

2. seznámit zaměstnance statutárního města Liberec s jejím obsahem, 

T: ihned 

3. připravit návrh na zveřejňování informací na webu města, 

T: 31. 12. 2016 
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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“ na organizaci architektonické soutěže na 
budovy projektu IPRÚ s názvem "Terminál". Realizací architektonické soutěže bude získán 
kvalitní architektonický návrh na realizovanou investici, který bude v souladu s potřebami 
občanů a návštěvníků města, zároveň bude tak kvalitní, aby nová investice reprezentovala město 
a byla nadčasová. Získané podklady z architektonické soutěže budou použity pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro stavební povolení. Cena za organizaci 
architektonické soutěž podle pravidel ČKAI je 990 000 Kč bez DPH. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 801/2016 

Schválení udělení výjimky ze směrnice č. 3RM na odkoupení podkladů 
k projektové dokumentaci – kamenolom Ruprechtice 

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. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice“ 
dle přílohy č. 1, 

2. 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 „Podklady pro projektovou přípravu“, seznam podkladů viz příloha č. 2,  

3. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti LIGRANIT, a. s., IČ: 472 83 106, se 
sídlem Liberec VI – Rochlice, Kunratická 1100, PSČ 460 05, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Liberci, v oddíle B, vložce 1401, zastoupené předsedou 
představenstva, MUDr. Pavlem Perničkou, 

4. uzavření licenční smlouvy se společností LIGRANIT, a. s., IČ: 472 83 106, se sídlem 
Liberec VI – Rochlice, Kunratická 1100, PSČ 460 05 s odměnou za poskytnutí licence ve 
výši 869 270 Kč, dle přílohy č. 3, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

znění draftu smlouvy o spolupráci v přípravě dle přílohy č. 5 

a  u k l á d á  

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

1. zajistit podepsání licenční smlouvy se společností LIGRANIT, a. s., IČ: 472 83 106, se 
sídlem Liberec VI – Rochlice, Kunratická 1100, PSČ 460 05, zapsané v obchodním rejstříku 
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vedeném Krajským soudem v Liberci, v oddíle B, vložce 1401, zastoupené předsedou 
představenstva, MUDr. Pavlem Perničkou dle přílohy č. 3, 

T: ihned 

2. připravit smlouvu o spolupráci se společností LIGRANIT, a. s., IČ: 472 83 106, se sídlem 
Liberec VI – Rochlice, Kunratická 1100, PSČ 460 05, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Liberci, v oddíle B, vložce 1401, zastoupené předsedou 
představenstva, MUDr. Pavlem Perničkou, 

T: do 31. 10. 2016 

USNESENÍ Č. 802/2016 

Platební výměry ke 2 projektům na penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně 

Stručný obsah: Příjemce dotace SML dostal od kontrolních orgánů postupně vyjádření 
kontrolních orgánů ke kontrole 2 projektů uvedených v důvodové zprávě. Na základě došlých 
platebních výměrů je navrhována úhrada penále ve výši 4 163,00 Kč a 31 362,00 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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 
a „Zvýšení efektivity fungování statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberec“, 
registrační číslo projektu: CZ. 1.04/4.1.01/53.00124, již nerozporovat doručené platební výměry 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit zaplacení platebních výměrů dle přílohy č. 1 
a č. 2 ve stanovené lhůtě 

T: do 20. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 803/2016 

Schválení participantů jednání v Šibeniku, Chorvatsko (RetaiLink) 

Stručný obsah: Město Liberec je od 3. 5. 2016 zapojeno do projektu "RetaiLink", který si klade 
za cíl oživení maloobchodu v centru města a je financován z programu meziregionální 
spolupráce URBACT III (85 % uznatelných výdajů projektu). Jednou z projektových aktivit 
projektu jsou nadnárodní setkání všech partnerů. Druhé setkání je naplánováno na termín 
5. 10. 2016 – 6. 10. 2016 ve městě Šibenik (Chorvatsko), který je projektovým partnerem 
projektu. Navrženými participanty setkání jsou: Lucie Noswitz, projektový manažer projektu, 
Lucie Blažková, koordinátor místní podpůrné skupiny, zástupce odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu, a Jan Mach, člen místní podpůrné skupiny. Jako náhradník je navržen: 
Roman Dobeš, člen místní podpůrné skupiny.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



 
 

37

1. účast Lucie Noswitz, projektového manažera projektu „RetaiLink“, Lucie Blažkové, 
koordinátora místní podpůrné skupiny projektu „RetaiLink“, zástupce odboru cestovního 
ruchu, kultury a sportu, který bude nominován vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury 
a sportu, Ing. Davidem Pastvou, Jana Macha, člena místní podpůrné skupiny projektu 
„RetaiLink“ na nadnárodním setkání partnerů projektu „RetaiLink“ ve dnech  5. – 6. října 
2016 v chorvatském městě Šibenik, 

2. účast Romana Dobeše, člena místní podpůrné skupiny projektu „RetaiLink“, jako náhradníka 
na nadnárodním setkání partnerů projektu „RetaiLink“ ve dnech  5. – 6. října 2016 
v chorvatském městě Šibenik,  

3. uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a členy místní podpůrné 
skupiny projektu „RetaiLink“, Janem Machem a Romanem Dobešem, dle přílohy č. 3, 

a  u k l á d á  

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

1. zajistit podpis smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a členy místní 
podpůrné skupiny projektu „RetaiLink“, Janem Machem a Romanem Dobešem, dle přílohy 
č. 3,  

T: ihned, nejpozději do 4. 10. 2016 

2. zajistit potřebné úkony s organizací zahraniční cesty na nadnárodní setkání pro schválené 
participanty: Lucii Noswitz, Lucie Blažkovou, zástupce odboru cestovního ruchu, kultury 
sportu, který bude nominován vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, 
Ing. Davidem Pastvou, Jana Macha, případně Romana Dobeše v pozici náhradníka za 
předchozí participanty 

T: ihned, nejpozději do 4. 10. 2016 

USNESENÍ Č. 804/2016 

Schválení projektového záměru "Revitalizace Lesního koupaliště" 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru „Revitalizace Lesního koupaliště“ ve variantě 2 
„Oprava stávající vany a propojení s čistícím přírodním biotopem bez statutu veřejného 
koupaliště“. Po schválení varianty dojde k zadání projektové dokumentace. Předpoklad 
realizace a uvedení do provozu 09/2017. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Revitalizace Lesního koupaliště“ dle přílohy č. 1, 

2. variantu řešení revitalizace areálu – varianta 2 – „Oprava stávající vany a propojení 
s čistícím přírodním biotopem bez statutu veřejného koupaliště“, 

3. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací, 

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

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zahájit přípravu 
projektové dokumentace včetně všech přípravných kroků (zejména výběrového řízení na 
zpracovatele) 

T: 12/2016 
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USNESENÍ Č. 805/2016 

SVS, a. s. – nájemní smlouva na zajištění provozování vodovodního řadu 
v ul. Vyhlídková, k. ú. Vesec u Liberce 

Stručný obsah: Návrh na uzavření nájemní smlouvy s SVS, a. s. na zajištění provozování 
vodovodního řadu v ul. Vyhlídková, k. ú. Vesec u Liberce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na provozování vodovodního řadu uloženého v pozemcích parc. 
č. 1017/6, 1017/4, 1017/2, 1001/1, 1000, 1001/2, 1017/50, 1017/13, 1016/2, 1017/36 a 1017/37 
vše v k. ú. Vesec u Liberce (ul. Vyhlídková), na dobu určitou do 31. 12. 2022 a roční nájemné ve 
výši 1 Kč bez DPH, se společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČ: 49099469, se 
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, jako nájemcem 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření nájemní 
smlouvy 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 806/2016 

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie v rámci projektu „4 města zachraňující přes 
hranice“ 

Stručný obsah: Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie v rámci projektu „4 města zachraňující přes hranice“ 
(přestavba hasičské zbrojnice Krásná Studánka) financovaného z Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů 
přeložky na základě smlouvy č. Z_S14_12_8120056045 činí 110 600,30 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie pro stavbu Dětřichovská 268, Liberec mezi provozovatelem ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ 24729035 a žadatelem statutárním městem Liberec, IČ 00262978 dle přílohy 
č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 10/2016 
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USNESENÍ Č. 807/2016 

Schválení projektového záměru „Revitalizace a obnova veřejné zeleně – park Pod 
Sadem míru a dva parky nad přehradou“  

Stručný obsah: Předmětem projektového záměru „Revitalizace a obnova veřejné zeleně – park 
Pod Sadem míru a dva parky nad přehradou“ je obnova parkových ploch a prvků veřejné 
zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu na vybraných lokalitách v centru Liberce - park 
vymezený ulicemi Pod Sadem míru a U Domoviny, parky nad přehradou – lesopark Pekárkova 
a menší parková plocha v blízkosti ulice Blahoslavova. Příprava projektové žádosti v rámci 
33. výzvy Ministerstva životního prostředí 2014 – 2020 o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Revitalizace a obnova veřejné zeleně – park Pod Sadem míru a dva parky 
nad přehradou“ dle přílohy č. 1, 

2. vlastníka projektu odbor ekologie a veřejného prostoru, 

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

4. přípravu projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020, 

a  u k l á d á  

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

1. připravit projektovou žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020, 

T: do 30. 9. 2016  

2. zajistit podpis projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020, 

T: 30. 9. 2016 

3. podat projektovou žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020, 

T: do 14. 10. 2016 

USNESENÍ Č. 808/2016 

Návrh k pořízení 88. změny územního plánu města Liberec – návrhy 88/17 
a 88/18 

Stručný obsah: Změna obsahuje návrhy od vlastníků pozemků, kteří požadují změnu funkčního 
využití na bydlení a rekreaci. Celé území města je řešeno v rámci pořizovaného nového 
územního plánu s ohledem na celkovou koncepci. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec zamítnout návrh k pořízení 88. změny územního plánu města Liberec 
– návrhy č. 88/17 a 88/18 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a  u k l á d á  



 
 

40

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit předložení materiálu „Návrh k pořízení 
88. změny územního plánu města Liberec – 88/17 a 88/18“ k projednání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec 

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 809/2016 

Návrh k pořízení 90. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 90/1 

Stručný obsah: Změna obsahuje návrh od vlastníka souboru pozemků v centru města, obecně 
známých jako "díra na Perštýně", který požaduje změnu funkčního využití na funkci 
umožňující bydlení v bodových bytových domech, realizaci datového centra a doplňkové 
aktivity. Soubor pozemků byl změnou územního plánu č. 27 určen pro vybudování obchodního 
centra. Tento záměr se neuskutečnil a pozemky jsou dlouhodobě nevyužívané. Využití lokality 
na Perštýně a s ním související změna funkčního využití jsou prověřovány územní studií. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec schválit návrh k pořízení 90. změny územního plánu města Liberec – 
návrh č. 90/1 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a která bude pořizována jako 
strategická 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit předložení materiálu „Návrh k pořízení 
90. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 90/1“ k projednání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec 

T: do 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 810/2016 

Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace  

Stručný obsah: Jedná se o běžnou aktualizaci svěřeného majetku příspěvkové organizace 
Městské lesy Liberec, který je uveden v příloze zřizovací listiny organizace, a to na základě 
provedených inventarizací. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 
dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit majetkové přílohy ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Zastupitelstvu města Liberec ke schválení na jeho 8. zasedání 

T: 29. 9. 2016 
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USNESENÍ Č. 811/2016 

Návrh nové zřizovací listiny z důvodu změny adresy sídla Městských lesů 
Liberec, p. o. 

Stručný obsah: Změna adresy sídla, potažmo změna adresy sídla ve zřizovací listině příspěvkové 
organizace Městské lesy Liberec plyne z důvodu již dnes neplatné adresy – Masarykova 1347/31, 
460 01 Liberec 1, na které měla organizace zapsané sídlo. Na této adrese vznikl nový objekt ve 
správě ZOO Liberec s nově přiděleným č. p. 1411. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, uvedeným 
v příloze č. 1, a to ve smyslu změny adresy sídla z původní – Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 
1 na novou adresu – Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, přičemž ostatní text zřizovací listiny 
zůstává beze změny 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit tento návrh nové zřizovací listiny 
organizace Městské lesy Liberec, p. o. Zastupitelstvu města Liberec na jeho 8. zasedání 

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 812/2016 

Aktuální stav přípravy nového smluvního vztahu mezi DPMLJ a SML 

Stručný obsah: V návaznosti na ukončení smlouvy mezi statutárním městem Liberec 
a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. na provozování MHD ve 
městě Liberci předmětný materiál seznamuje se zajišťováním vstupních podkladů pro 
zpracování analýzy s návrhem řešení nastavení nové formy smluvního vztahu se společností 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dále jen (DPMLJ, a. s.) na zajištění 
MHD ve městě Liberci od 1. 1. 2019. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přehled přípravy a uzavřených nových smluvních vztahů dle zákona č. 194/2010 Sb. městy 
v České republice na zajišťování MHD dle přílohy, 

s c h v a l u j e  

vyžádání si od společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. následujících 
dokumentů: 

1. návrh kompenzačního modelu platného od 1. 1. 2019 v datech společností DPMLJ, a. s. roku 
2015 a to dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení 
finančního modelu a určení maximální výše kompenzace (dále jen „kompenzační vyhláška“) 
a Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných 
služeb v přepravě cestujících (dále jen „nařízení o standardech“), 

2. sdělení představenstva společnosti DPMLJ, a. s. ve věci návrhu řešení zajištění dopravní 
obslužnosti v rozsahu stávající smlouvy mezi spol. DPMLJ, a. s. a statutárním městem 
Liberec od 1. 1. 2019 včetně výkonů, které v současnosti na území města Liberce zajišťuje 
pro společnost DPMLJ, a. s. podzhotovitel formou subdodávky, 
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a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, vyžádat si od společnosti Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a. s. doklady dle usnesení tohoto materiálu, 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 813/2016 

SVS, a. s. – budoucí prodej kanalizačního řadu Liberec, ul. Ještědská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je soubor smluvních dokumentů, které je nutné 
uzavřít z důvodu budoucího prodeje kanalizačního řadu Liberec, Horní Hanychov, ulice 
Ještědská se společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s budoucím prodejem kanalizačního řadu v ulici Ještědská v Liberci společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, a. s., dle přiložené smluvní dokumentace, která bude uzavřena mezi 
statutárním městem Liberec, IČ: 00262978 a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., 
IČ: 49099469: 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 2 

smlouvy o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení tuto 
majetkoprávní operaci 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 814/2016 

Schválení vyhrazeného stání pro invalidu 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazu ZTP F. K.. Žádost splňuje podmínky interního předpisu města Liberce ve věci 
zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Na Pískovně, pro držitele ZTP F. K. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat souhlasné stanovisko 
odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP 
F. K. na komunikaci ul. Na Pískovně 

T: 09/2016 
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USNESENÍ Č. 815/2016 

Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce – 
schválení výsledku VŘ 

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení 
na zhotovitele stavby „Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na akci „Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města 
Liberce“: Marvin style, s. r. o., IČ 28738136, se sídlem: Lesní 1281, 464 01 Frýdlant s nabídkovou 
cenou: 934 800,00 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

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

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem Marvin style, s. r. o., IČ 28738136, se 
sídlem: Lesní 1281, 464 01 Frýdlant,  

3. zajistit realizaci akce, 

T: 12/2016 

USNESENÍ Č. 816/2016 

Pilotní projekt sledování obsazenosti parkovacích míst v Liberci 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je PILOTNÍ PROJEKT na sledování parkovacích 
míst v Liberci v horním centru pomocí kontroly obsazenosti jednotlivých parkovacích míst na 
vybraných parkovištích a navazuje na „Řešení informačního systému parkování v Liberci“ 
projednané na 13. RM dne 19. 7. 2016 pod číslem 655/2016. 

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 „PILOTNÍ PROJEKT na sledování parkovacích míst v Liberci“, 

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti ČD – Telematika, a. s. Praha 3, 
Pernerova 2819/2a, PSČ 13000; IČ: 614 59 445, 

3. uzavření smlouvy o dílo se společností ČD – Telematika, a. s. Praha 3, Pernerova 2819/2a, 
PSČ 13000; IČ: 614 59 445 v souladu s přílohou č. 4 a důvodovou zprávou za celkovou cenu 
969 600 Kč bez DPH, 

4. uzavření smlouvy na poskytování služeb se společností ČD – Telematika, a. s. Praha 3, 
Pernerova 2819/2a, PSČ 13000; IČ: 614 59 445 v souladu s přílohou č. 5 a důvodovou 
zprávou za celkovou cenu 960 000 Kč bez DPH, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajistit uzavření smluv o dílo, 



 
 

44

T: 10/2016 

2. zajistit realizaci pilotního projektu, 

T: 12/2016 

3. provést vyhodnocení funkčnosti systému a posoudit jeho možné rozšíření do dalších oblastí 
města Liberce, 

T: 12/2017 

USNESENÍ Č. 817/2016 

Centrální řízení technické infrastruktury SML 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je rekonstrukce a rozšíření stávajícího 
Dohledového serveru na vyšší úroveň řízení „CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY SML“. Materiál navazuje na „Řešení informačního systému parkování 
v Liberci“ projednané na 13. RM dne 19. 7. 2016 pod číslem na 655/2016 a předkládaném 
materiálu do této rady „Pilotní projekt sledování obsazenosti parkovacích míst v Liberci“. 

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 „CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SML 
v Liberci“, 

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to fyzické osoby „Ing. Ota Herm; K Sadu 530/3, 
182 00, Praha 8 – Troja; IČ: 74264354, 

3. uzavření smlouvy o dílo s fyzickou osobou „Ing. Ota Herm; K Sadu 530/3, 182 00, Praha 8 – 
Troja; IČ: 74264354, dle přílohy č. 3 za celkovou cenu 462 000 Kč bez DPH, tj. 559 020 Kč 
vč. DPH, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. zajistit uzavření smlouvy o dílo, 

T: 09/2016 

2. zajistit realizaci CŘTI SML a jeho dílčí spuštění k 10. 11. 2016, úplné dokončení v termínu 
k 30. 6. 2017 

T: 06/2017 

3. zadat zpracování úplné projektové dokumentace, včetně propojení do „Centrálního řízení 
technické infrastruktury SML“, 

T:09/2016 

4. provést vyhodnocení funkčnosti systému a posoudit jeho možné rozšíření do dalších oblastí 
města Liberce, 

T: 12/2017 
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USNESENÍ Č. 818/2016 

Oprava opěrné zdi Riegrova – zpracování PD 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je opěrná zeď v ul. Riegrova, která vznikla 
původně jako podezdívka oplocení soukromého pozemku, ale nyní plní částečně i funkci opěrné 
zídky, na kterou působí zemní tlak z ul. Riegrova. V Současné době je zídka dožilá a vykazuje 
značné poruchy včetně deformací a vyklonění. Je třeba řešit její opravu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
zajištění zpracování projektové dokumentace na opravu podezdívky plnící částečně funkci opěrné 
zídky zachycující zemní tlak komunikace Riegrova, která se nachází na pozemku p. č. 3214/1 
v k. ú. Liberec  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

informovat žadatele o výsledku projednání žádosti, 

T: 10/2016 

V případě schválení varianty A: 

1. zadat zpracování projektové dokumentace na opravu podezdívky-opěrné zídky, 

T: 03/2017 

2. po zpracování projektové dokumentace projednat s vlastníkem pozemku p. č. 3214/1 v k. ú. 
Liberec možnosti spolufinancování opravy, 

T: 05/2017 

3. vhodným způsobem informovat radu města o výsledku projednání a předložit možné řešení, 

KT: 07/2017 

USNESENÍ Č. 819/2016 

Hromadný podnět na zvýšení kapacity parkoviště Sosnová 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět Společenství vlastníků pro 
dům Sosnová 466 – 477 na zvýšení kapacity parkoviště v ul. Sosnová. Dle podnětu je pro 
600 občanů k dispozici cca 50 parkovacích míst. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Společenství vlastníků pro dům Sosnová 466 – 477 o zvýšení kapacity parkoviště 
v Sosnové ul. přijatou dne 29. 7. 2016 pod CJ MML 152231/16 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
zachování stávajícího stavu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat žadatele 
o výsledku projednání žádosti 
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T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 820/2016 

Zvýšení bezpečnosti dopravy – lokalita Mařanova a Kaplického 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je požadavek vedení školy ZŠ Kaplického i rodičů 
a obyvatel z lokality Kaplického a Mařanova na zvýšení bezpečnosti a to vybudováním přechodů 
pro chodce v ul. Mařanova případně i Kaplického mezi ZŠ a MŠ. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu A 
zajištění zpracování projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti v lokalitě Mařanova 
Kaplického, která bude řešit vybudování přechodů pro chodce a případná další opatření pro 
zvýšení bezpečnosti či úpravu parkování 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

informovat žadatele o výsledku projednání žádosti, 

T: 10/2016 

v případě schválení varianty A: 
zadat zpracování projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti v lokalitě Mařanova 
Kaplického, která bude řešit vybudování přechodů pro chodce a případná další opatření pro 
zvýšení bezpečnosti či úpravu parkování, 

T: 03/2017 

USNESENÍ Č. 821/2016 

Záměr převodu úseku silnice III/2784 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr převodu úseku bývalé trasy silnice 
III/2784, která je umístěna na p. p. č. 1609/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví Libereckého 
kraje, se sídlem U jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4, IČ:70891508. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí úseku bývalé trasy silnice III/2784 a pozemku p. p. č. 1609/1 
k. ú. Rochlice u Liberce, o výměře 4 052 m2 od Libereckého kraje, se sídlem U jezu 642/2a, 
460 01 Liberec 4, IČ:70891508, za podmínky, že Liberecký kraj zajistí před převodem provedení 
oprav v tomto rozsahu: lokální sanace podloží, oprava asfaltového souvrství, obnova odvodnění – 
příkopy, krajnice, obruby, prořezávky silničního stromoví, obnova dopravního značení – svislé 
dopravní značení, vodorovné dopravní značení), předávajícím bude Liberecký kraj, IČ:70891508 
a nabyvatelem bude statutární město Liberec, IČ:00262978  

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 
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navržený záměr majetkoprávní operace 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 822/2016 

Darovací smlouva Bionaut, s. r. o. 

Stručný obsah: Uzavření darovací smlouvy mezi společností Bionaut, s. r. o. (dárce) 
a statutárním městem Liberec (obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve 
výši 20 000 Kč, který dárce bezplatně předává obdarovanému do jeho vlastnictví za účelem 
oprav a údržby hřbitovů.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč od společnosti Bionaut, s. r. o. se sídlem Dělnická 
47/503, Praha 7, IČ: 61248037, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit podpis darovací smlouvy 

T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 823/2016 

Hromadný podnět občanů ul. Březový vrch – zimní údržba komunikace 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět občanů ul. Březový vrch 
týkající se změny způsobu zimní údržby komunikace Březový vrch. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost občanů ul. Březový vrch na změnu způsobu zimní údržby v ul. Březový vrch přijatou dne 
5. 9. 2016 pod CJ MML 176413/16 

s c h v a l u j e  

VARIANTU A 
změnu způsobu zimní údržby na komunikaci Březový vrch a to upuštěním od pluhování s inertním 
posypem a nahrazení pluhováním s posypem solí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce, 

T: 09/2016 

2. postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

T: průběžně 
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USNESENÍ Č. 824/2016 

Obnova veřejného osvětlení a SSZ – I. etapa 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na opravě veřejného 
osvětlení (dále jen VO), a jejich provedení v koordinaci s probíhající stavbou "Souvislá údržba 
chodníků v Liberci", která byla schválena 13. RM dne 19. 7. 2016 pod číslem 657/2016 
a modernizaci zařízení světelně signalizačních zařízení (dále jen SSZ) spočívající v náhradě 
vadných smyček pro řízení křižovatek. 

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 veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení I. etapa“, 

2. výběr dodavatele prací přímým oslovením, a to společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., 
Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4; IČ: 25751018, 

3. uzavření smlouvy o dílo se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o., Novodvorská 1010/14; 
142 01 Praha 4; IČ: 25751018 s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 1 006 355 Kč bez 
DPH dle přílohy č. 3, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření smlouvy 
o dílo a realizaci akce 

T: 10/2016 

USNESENÍ Č. 825/2016 

Oprava veřejného osvětlení lokalita Janovská II 

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 vedení veřejného osvětlení a výměně dožilých stožárů. 

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 „Rekonstrukce VO Janovská II“, 

2. výběr dodavatele prací přímým oslovením, a to společnosti MSEM, a. s., Collo-louky 126, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek; IČ: 64610080, 

3. uzavření smlouvy o dílo se společností MSEM, a. s., Collo-louky 126, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek; IČ: 64610080, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 144 164 Kč bez DPH 
dle přílohy č. 3, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření smlouvy 
o dílo a realizaci akce 

T: 10/2016 
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Smlouva o zpracování osobních údajů v rámci parkovacího systému RAL 

Stručný obsah: Statutární město Liberec musí zajistit podepsání smlouvy o zpracování osobních 
údajů sloužících pro zajištění provozu parkovacího systému. V rámci regulované zóny 
parkování respektive parkovacího systému jsou stanoveny plochy, jejichž užívání je podmíněno 
vydáním parkovací karty. Zavedení a evidence parkovacích karet se provádí 
prostřednictvím programu MP MANAGER. V rámci vydání parkovací karty dochází ke 
zpracování osobních údajů žadatele. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv 
a povinností při zpracování osobních údajů mezi Správcem a Zpracovatelem. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 826/2016 

Upozornění PČR na dopravní problémy – křižovatka Košická a Nitranská 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je dopis od Policie ČR, dopravního inspektorátu, 
ve kterém upozorňuje na dopravní problémy v křižovatce ul. Nitranská a Košická, tj. zejména 
obtížné odbočování v některých směrech či tvořící se kolony. V příštích letech by mělo dojít ke 
zpracování dopravní studie řízení dopravy a možných úprav křižovatky komunikací Košická 
a Nitranská. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

dopis přijatý pod č. j. CJ MML 161696/16 od Policie ČR – dopravního inspektorátu, ve kterém 
upozorňuje na dopravní problémy v křižovatce ul. Nitranská a Košická 

s c h v a l u j e  

odpověď Policii ČR dle přílohy č. 2, tohoto materiálu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. odeslat Policii ČR odpověď dle usnesení rady města, 

T: 10/2016 

2. předložit tuto problematiku do komise dopravy, za účelem odsouhlasení vzniku dopravní 
studie řízení dopravy a možných úprav křižovatky komunikací Košická a Nitranská, 

T: 06/2017 

Stanovisko k situaci ve spol. TSML, a. s. 

Stručný obsah: Předkládaný materiál navrhuje možnou reakci vedení města Liberce na sdělení 
předsedy představenstva spol. Technické služby města Liberce, a. s. a předsedy dozorčí rady 
Technických služeb města Liberce, a. s. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 
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USNESENÍ Č. 827/2016 

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

Stručný obsah: Společnost Bionaut, 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 v noci ze dne 21. na 22. září 2016, resp. o žádný noční klid 
z důvodu natáčení televizní krimi minisérie pro Českou televizi s názvem Svět pod hlavou na 
Soukenném náměstí a v ul. U Jezu. 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

VARIANTA A) 
rozhodnutím, dle přílohy č. 2, výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu 
od 02:00 hod do 06:00 hod v noci ze dne 21. září na den 22. září 2016, na základě žádosti 
společnosti Bionaut, s. r. o., IČ 61248037, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7 z důvodu 
natáčení televizní krimi minisérie pro Českou televizi s názvem Svět pod hlavou na Soukenném 
náměstí a v ul. U Jezu 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí v souladu se schválenou 
variantou dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 828/2016 

Vklad infrastruktury SML do Teplárny Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Na základě dohody o společném postupu, která byla uzavřena v prosinci 2015 
mezi statutárním městem Liberec a společnostmi Energie Holding, a. s., Teplárna Liberec, a. s. 
a MVV Energie CZ, a. s. bylo statutární město Liberec vyzváno k vkladu infrastruktury do 
Teplárny Liberec, a. s. Rada města je prostřednictvím tohoto materiálu informována o stavu 
jednání mezi všemi zúčastněnými stranami dohody o společném postupu a žádána o souhlas 
s nevložením infrastruktury do Teplárny Liberec, a. s. k datu 1. 10. 2016. Důvodem tohoto 
nevložení majetku je nedostatečné prokázání trvalého poklesu volných finančních prostředků 
Teplárny Liberec, a. s. pod úroveň 20 000 000 Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

současný stav jednání ohledně naplňování dohody o společném postupu z prosince 2015  

s o u h l a s í  

s nevložením infrastruktury do Teplárny Liberec, a. s. ke dni 1. 10. 2016 dle dohody o dalším 
postupu uzavřené v prosinci 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 

1. informovat Zastupitelstvo města Liberce, 

T: 29. 9. 2016 
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2. postupovat na valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a. s. dle smyslu tohoto usnesení, 

T: 26. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 829/2016 

Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s nepeněžitým vkladem (příplatkem) do vlastního kapitálu společnosti Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec, IČ: 27283933, ve formě podílu 15,77 % ve 
společnosti KNL Catering, s. r. o., se sídlem Husova 357/10, Liberec, IČ: 04376951, který 
odpovídá peněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti KNL Catering, s. r. o. ve 
výši 15 770 Kč, 

2. s uzavřením smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti 
mezi statutárním městem Liberec a společností Krajská nemocnice Liberec, a. s., se sídlem 
Husova 357/10, Liberec, IČ: 27283933, dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

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

T: 29. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 830/2016 

Externí pronájem volebních místností 

Stručný obsah: Uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor dočasně využitých 
jako volební místnosti v Liberci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby do 
zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR se subjekty a za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 831/2016 

Vyhodnocení veřejné zakázky "DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 
PRO JSDH VESEC" – 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 Vesec, a to dle níže uvedeného 
posouzení a hodnocení nabídek. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Dodávka dopravního 
automobilu pro JSDH Vesec“; kterou podal vybraný uchazeč: TECHSPORT, s. r. o., 
IČ: 25524135, se sídlem: Pekařská 33, 602 00 Brno, s nabídkovou cenou: 785 000 Kč bez 
DPH, 

2. vyloučení uchazeče PROFI AUTO CZ, a. s., IČ: 26178559, se sídlem: Kolovratská 1367, 
251 01 Říčany, z důvodu nesplnění podmínek zadavatele /překročení celkové maximální 
nabídkové ceny/, 

a  u k l á d á  

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

zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vesec“ 
vybranému uchazeči: TECHSPORT, s. r. o., IČ: 25524135, se sídlem: Pekařská 33, 602 00 
Brno, s nabídkovou cenou: 785 000 Kč bez DPH, 

T: bez zbytečného odkladu 

2. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče PROFI AUTO CZ, a. s. 
IČ: 26178559, se sídlem: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, 

T: bez zbytečného odkladu 

3. 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 „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vesec“ s vybraným 
uchazečem TECHSPORT, s.r.o., IČ: 25524135, se sídlem: Pekařská 33, 602 00 Brno, 

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 832/2016 

Projekt „Liberecký veřejný technopark“ – uzavření dohody o pracovní činnosti  

Stručný obsah: Rada města schválila usnesením č. 142/2016 dne 5. 4. 2016 projektový záměr 
projektu „Technopark Liberec“. Pro zajištění přípravy a koordinaci projektu je navrženo 
uzavření dohody o pracovní činnosti s Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou na činnost 
projektového manažera. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. uzavření dohody o pracovní činnosti s Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou na výkon činnosti 
projektového manažera projektu „Liberecký veřejný technopark“, s účinností od 21. 9. 2016, 

2. text dohody o pracovní činnosti (přílohy č. 1 důvodové zprávy),  

3. vedoucího projektu Ing. Radku Loučkovou Kotasovou, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit uzavření dohody o pracovní činnosti 
s Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

T: do 30. 9. 2016 

2. Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit v souladu se 
směrnicí 10RM – Projektové řízení jmenování projektového týmu a další náležitosti pro 
řešení projektu, 

T: do 30. 9. 2016 

USNESENÍ Č. 833/2016 

Postup Bc. Jiřího Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, 
v měsíci říjnu 2016 do vyššího platového stupně podle § 4 odst. 1) a odst. 10) nař. 
vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění 

Stručný obsah: Ředitel p. o. Městské lesy Liberec je zařazen do 11. platové třídy s platovým 
tarifem určeným podle přílohy č. 1 k nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění. V měsíci říjnu 2016 dosahuje Bc. Jiří Bliml 
započitatelné praxe nad 15 roků, čímž mu vzniká nárok na zařazení do 8. stupně v 11. třídě 
platových tarifů, a to s platností od 1. října 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový postup ředitele p. o. Městské lesy Liberec, Bc. Jiřího Blimla, do vyššího platového stupně 
spolu s navrženou úpravou jeho měsíčního platu s účinností od 1. října 2016 ve výši dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání příslušného 
platového výměru řediteli p. o. Městské lesy Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 834/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec roku 2016 

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

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec roku 2016 

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 835/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2016 

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

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

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

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 836/2016 

Hodnocení 7. řádného ZM konaného dne 1. 9. 2016 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberec, 
které se konalo dne 1. září 2016, primátora, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, 
náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langr, náměstka primátora Tomáše Kyselu, náměstka 
primátora Mgr. Jana Korytáře a tajemníka MML 

USNESENÍ Č. 837/2016 

Organizační zajištění 8. ZM – 29. 9. 2016   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 8. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 29. září 2016 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
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1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a. s. 

4. Majetkoprávní operace – MO Liberec Vratislavice n. N. 

5. Majetkoprávní operace - prodej podílů stav. pozemků k bytovým jednotkám 

6. Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnických podílů SML na zahradách 

7. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

8. Majetkoprávní operace – výkup pozemků 

9. Majetkoprávní operace – výkup nemovitostí od ČR-ÚZSVM – Doubí u Liberce 

10. Majetkoprávní operace – převod pozemku formou souhlasného prohlášení 

11. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

12. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – změna usnesení 

13. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM-ul. Meruňková 

14. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-SPÚ-park Horní Suchá 

15. Majetkoprávní operace – záměr prodeje spoluvl. podílu garáže vč. pozemků 

16. Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení 

17. Záměr výkupu venk. úprav a VB v areálu Letiště Lbc od Ing. Absolona 

18. Zápis z kontroly č. 5/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec 
"Kontrola poskytování informací členům Zastupitelstva města Liberec" 

19. Návrh rozpočtového opatření č. 5B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016  

20. Návrh rozpočtového opatření č. 5C) statutárního města Liberec na rok 2016 

21. SVS a.s. - budoucí prodej kanalizačního řadu Liberec, ul. Ještědská 

22. Záměr převodu úseku silnice III/2784 

23. Návrh k pořízení 88. změny územního plánu města Liberec – návrhy 88/17 a 88/18 

24. Návrh k pořízení 90. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 90/1 

25. Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace 

26. Návrh nové zřizovací listiny z důvodu změny adresy sídla Městských lesů Liberec, p. o. 

27. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec za rok 2015 

28. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec za rok 
2015 

29. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 
města Liberec za rok 2015 

30. Smlouva o postoupení pohledávky 

31. Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální službu Domov 
pokojného staří - Domov sv. Vavřince ve výši 200.000 Kč na rok 2016 

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

33. Plnění usnesení ZM za II. čtvrtletí roku 2016 

34. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 7. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 1. 9. 2016  

35. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Návrh rozpočtového opatření č. 5A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2016  

II. Stručné seznámení s funkcionalitou a projednání harmonogramu nasazení 
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softwarového nástroje pro elektronickou podporu procesů zpracování materiálů RM 
a ZM (Konsiliář) 

III. Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML – Naivní divadlo Liberec, Komunitní 
středisko Kontakt, Centrum zdravotní a sociální péče 

IV. Vklad infrastruktury SML do Teplárny Liberec, a. s. 

V. Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec roku 2016 

VI. Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2016 

VII. Informace – dopis pana Jaromíra Tůmy 

Přílohy: 

k usnesení č. 749/2016 
k usnesení č. 750/2016 
k usnesení č. 752/2016 
k usnesení č. 753/2016 
k usnesení č. 754/2016 
k usnesení č. 755/2016 
k usnesení č. 759/2016 
k usnesení č. 760/2016 
k usnesení č. 776/2016 
k usnesení č. 777/2016 
k usnesení č. 778/2016 
k usnesení č. 779/2016 
k usnesení č. 786/2016 
k usnesení č. 795/2016 

k usnesení č. 796/2016 
k usnesení č. 797/2016 
k usnesení č. 798/2016 
k usnesení č. 799/2016 
k usnesení č. 801/2016 
k usnesení č. 802/2016 
k usnesení č. 803/2016 
k usnesení č. 804/2016 
k usnesení č. 806/2016 
k usnesení č. 807/2016 
k usnesení č. 808/2016 
k usnesení č. 809/2016 
k usnesení č. 810/2016 
k usnesení č. 811/2016 

k usnesení č. 812/2016 
k usnesení č. 813/2016 
k usnesení č. 815/2016 
k usnesení č. 816/2016 
k usnesení č. 817/2016 
k usnesení č. 822/2016 
k usnesení č. 824/2016 
k usnesení č. 825/2016 
k usnesení č. 826/2016 
k usnesení č. 827/2016 
k usnesení č. 829/2016 
k usnesení č. 830/2016 

 
 

V Liberci 22. září 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  Mgr. Jan Korytář  v .  r .  
primátor města náměstek primátora 
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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:  Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem, 

v plné moci PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora 
IČ:    00262978 
bankovní spojení: 94 - 6221461/0710 
(dále jen „Příjemce“) 
 

a 

Člověk v tísni, o. p. s. 
se sídlem:  Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 
zastoupená:  Šimonem Pánkem, ředitelem společnosti, 

v plné moci Lukášem Průchou, ředitelem pobočky Liberec 
zapsáno u  Městského  soudu v Praze , oddíl  0 , vložka 19 .1 
IČ:    25755277  
bankovní spojení: 260995702/0300 Československá obchodní banka, a. s 
(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 Partnera s finančním 
příspěvkem, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava 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 číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 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 Pravidlech pro žadatele 

                                                
1 Uvádí se jen u subjektů, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. 

Příloha usnesení č. 749/2016
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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, 
– 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 zejména 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, 
– vyúčtování vynaložených prostředků, 
– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, 
– zajištění předškolního klubu s atributy, které jsou zaměřené na rozvoj prosociálních 

vzdělávacích a emočních kompetencí dětí, 
– spolupráce při zajišťování cílových skupin, dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a jejich rodičů, 
– zprostředkování kontaktu těmito cílovými skupinami (zajištění přenosu informací mezi 

cílovou skupinou a Příjemcem), 
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– spolupráce na definování potřeb těchto cílových skupin, 
– zajišťování metodické podpory činnosti obou předškolních klubů, 
– zajišťování metodické podpory ve všech proinkluzivních aktivitách, které mají za cíl 

podpořit dítě ve výchovně vzdělávacím procesu a to ve spolupráci s rodiči a 
mateřskou školou, 

– další činnosti související s realizací projektu a klíčové aktivity 01 (1 předškolní klub), 
– Partner zodpovídá za monitorovací indikátory dle přílohy, která je součástí Smlouvy. 

 

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 celkových 
závazných indikátorů Projektu, zodpovídá však za plnění indikátorů v klíčových 
aktivitách, jichž je realizátorem nebo spoluúčastníkem 
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– 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 (archivuje) 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 konce roku 2031, 

– 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, které stanoví pro řízení projektu 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, 

Příloha usnesení č. 749/2016



 

5 

– 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. 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:  14 997 943,26 Kč 
Partner:   4 703 743,35 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:  
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Příjemce poskytne první zálohu: 
ve výši   1 411 123,01 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. 
Partner je povinen využívat této zálohy výhradně k úhradě svých nákladů včetně plateb 
svým dodavatelům pro realizaci projektu. 

Další zálohu je Příjemce povinen poskytnout Partnerovi do 20 pracovních dnů od 
připsání finanční podpory na účet Příjemce. 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 poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené v čl. IV., 
odst. 2. 

Poslední doplatek ve výši všech uznatelných výdajů projektu Partnera, bude uhrazen 
po schválení závěrečné zprávy a vyhodnocení dosažených indikátorů projektu. Při 
vyplácení doplatku, bude postupováno i ve smyslu č. V. Odpovědnost za škodu, této 
Smlouvy. 

6. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje, povaha právních vztahů mezi příjemcem a 
partnerem však není založena na poskytování služeb, tedy na dodavatelském 
vztahu.  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 (tj. 
zejména za realizaci příslušných klíčových aktivit a za dodržování Pravidel pro žadatele 
a příjemce a právního aktu o poskytnutí/převodu podpory). 

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. 

 
 
 

Příloha usnesení č. 749/2016



 

7 

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 konečného finančního vypořádání a 
ukončení 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. 
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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 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 
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 podpory 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. 

 
 
 

Článek IX 

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 berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 

3. 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. Vklad smlouvy do Registru smluv provede Příjemce. 

 

 

 

 

 

 

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+) 
3. Monitorovací indikátory projektu 

V Liberci dne  V Liberci dne 
   

   
 
 
 
 
 

 
za partnera 

Lukáš Průcha 
ředitel pobočky Liberec 

 za příjemce 
PhDr. Mgr. Ivan Langr 
náměstek primátora 
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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:  Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem, 

v plné moci PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora 
IČ:    00262978 
bankovní spojení: 94 - 6221461/0710 
(dále jen „Příjemce“) 
 

a 

ITveSkole.cz, o.p.s. 
se sídlem:  Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 00 Praha 6 
zastoupená:  RNDr. Robertem Gambou 
zapsáno u  Městského soudu v Praze, oddíl 0, vložka 1181 .1 
IČ:    01942867 
bankovní spojení: 8209785060/5500 
(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 Partnera s finančním 
příspěvkem, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava 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 číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 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 Pravidlech pro žadatele 
a příjemce – specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

                                                
1 Uvádí se jen u subjektů, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. 

Příloha usnesení č. 749/2016



 

2 

(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, 
– 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 zejména 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, 
– vyúčtování vynaložených prostředků, 
– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, 
– částečně zajišťování vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání školních asistentů, 

pracovníků/koordinátorů předškolních klubů a také DVPP v KA01 a KA03, 
– sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci projektu 

realizovat, 
– lektorskou činnost, 
– personální zajištění předškolního klubu s atributy, které jsou zaměřené na rozvoj 

prosociálních vzdělávacích a emočních kompetencí dětí, 
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– koordinace průběhu projektu s partnery bez finanční účasti, 
– spolupráce při zajišťování cílových skupin, dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a jejich rodičů, 
– zprostředkování kontaktu těmito cílovými skupinami (zajištění přenosu informací mezi 

cílovou skupinou a Příjemcem), 
– spolupráce na definování potřeb těchto cílových skupin, 
– sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci projektu 

realizovat, 
– lektorskou činnost, 
– přípravu a řízení seminářů, 
– další činnosti související s realizací projektu a klíčové aktivity 02. 

 

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; 
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– 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 celkových 
závazných indikátorů Projektu, zodpovídá však za plnění indikátorů v klíčových 
aktivitách, jichž je realizátorem nebo spoluúčastníkem 

– 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 (archivuje) 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 konce roku 2031, 

– 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, které stanoví pro řízení projektu 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 
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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 
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:  14 997 943,26 Kč 
Partner:   7 315 095,33 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 
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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   2 194 528,60 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. 
Partner je povinen využívat této zálohy výhradně k úhradě svých nákladů včetně plateb 
svým dodavatelům pro realizaci projektu. 

Další zálohu je Příjemce povinen poskytnout Partnerovi do 20 pracovních dnů od 
připsání finanční podpory na účet Příjemce. 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 poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené v čl. IV., 
odst. 2. 

Poslední doplatek ve výši všech uznatelných výdajů projektu Partnera, bude uhrazen 
po schválení závěrečné zprávy a vyhodnocení dosažených indikátorů projektu. Při 
vyplácení doplatku, bude postupováno ve smyslu čl. V. Odpovědnost za školu, této 
Smlouvy, 

6. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje, povaha právních vztahů mezi příjemcem a 
partnerem však není založena na poskytování služeb, tedy na dodavatelském vztahu. 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 
(tj. zejména za realizaci příslušných klíčových aktivit a za dodržování Pravidel pro 
žadatele a příjemce a právního aktu o poskytnutí/převodu podpory). 

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 konečného finančního vypořádání a 
ukončení 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. 

Příloha usnesení č. 749/2016



 

8 

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 

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 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 
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 podpory 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. 
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Článek IX 

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 berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 

3. 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. Vklad smlouvy do Registru smluv provede Příjemce. 

 

 

 

 

 

 

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+) 
3. Monitorovací indikátory projektu 

V Liberci dne  V Liberci dne 
   

   
 
 
 
 
 

 
za partnera 

RNDr. Robert Gamba 
 za příjemce 

PhDr. Mgr. Ivan Langr 
náměstek primátora 
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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:  nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem  

v plné moci PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora 
IČ:    00262978 
bankovní spojení: 94 - 6221461/0710 
(dále jen „Příjemce“) 
 

a 

Technická univerzita v Liberci 
se sídlem:  Studentská 1402/2, 461 17 Liberec  
zastoupená:  prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem 
IČ:    46747885 
bankovní spojení: 275687518/0300 
 
(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 Partnera s finančním 
příspěvkem, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava 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 číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 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 Pravidlech 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 
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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, 
– 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 zejména 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, 
– vyúčtování vynaložených prostředků, 
– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, 
– realizaci klíčové aktivity 04 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání. 
– další činnosti související s realizací projektu a klíčové aktivity 04. 

 

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: 

– 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 celkových 
závazných indikátorů Projektu, zodpovídá však za plnění indikátorů v klíčových 
aktivitách, jichž je realizátorem. 

– 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 (archivuje) 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 konce roku 2031, 

– 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; 
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– 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, které stanoví pro řízení projektu 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 
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.  

Příloha usnesení č. 749/2016



 

5 

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:  14 997 943,26 Kč 
Partner:   1 930 771,56 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   579 231,47 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. 
Partner je povinen využívat této zálohy výhradně k úhradě svých nákladů včetně plateb 
svým dodavatelům pro realizaci projektu. 

Další zálohu je Příjemce povinen poskytnout Partnerovi do 20 pracovních dnů od 
připsání finanční podpory na účet Příjemce. 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 poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené v čl. IV., 
odst. 2. 
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Poslední doplatek ve výši všech uznatelných výdajů projektu Partnera bude uhrazen 
po schválení závěrečné zprávy a vyhodnocení dosažených indikátorů projektu. Při 
vyplácení doplatku bude postupováno i ve smyslu čl. V. Odpovědnost za škodu, této 
Smlouvy. 

6. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje, povaha právních vztahů mezi příjemcem a 
partnerem však není založena na poskytování služeb, tedy na dodavatelském vztahu. 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 (tj. 
zejména za realizaci příslušných klíčových aktivit a za dodržování Pravidel pro žadatele 
a příjemce a právního aktu o poskytnutí/převodu podpory). 

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. 

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. 
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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 konečného finančního vypořádání a 
ukončení 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. 
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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 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 
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 podpory 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. 

 

 

 

Článek IX 

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 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. 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. Vklad smlouvy do Registru smluv provede Příjemce. 

 

 

 

 

 

 

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+) 

V                                          dne  V Liberci dne 
   

   
 
 
 
 
 

 
za partnera 

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  
rektor 

 za příjemce 
PhDr. Mgr. Ivan Langr  
náměstek primátora 
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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:  Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

v plné moci PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora 
IČ:    00262978 
bankovní spojení: 94 - 6221461/0710 
(dále jen „Příjemce“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola Barví řská, Liberec, p říspěvková organizace 
se sídlem:  Proboštská 38/6, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec  
zastoupená:  Mgr. Miloslavem Kuželkou, ředitelem 
IČ:    65635612   
bankovní spojení: 5449552/0800 
(dále jen „Partner“) 

a 

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p říspěvková organizace 
se sídlem:  Klášterní 466/4, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec  
zastoupená:  PaedDr. Kamilou Podrápskou, Ph.D., ředitelkou 
IČ:    72742810  
bankovní spojení: 5458432/0800 
(dále jen „Partner“) 

a 

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, p říspěvková organizace 
se sídlem:  Stromovka 285/1, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec  
zastoupená:  PaedDr. Janou Kubíčkovou, ředitelkou 
IČ:    72742429 
bankovní spojení: 5457202/0800 
(dále jen „Partner“) 

a 

Mateřská škola "Kyti čka", Liberec, Burianova 972/2, p říspěvková organizace 
se sídlem:  Burianova 972/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 
zastoupená:  Mgr. Danou Charyparovou, ředitelkou 
IČ:    72741465 
bankovní spojení: 5493262/0800 
(dále jen „Partner“) 

a 
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Mateřská škola "Rolni čka", Truhlá řská 340/7, p říspěvková organizace 
se sídlem:  Truhlářská 340/7, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 
zastoupená:  Mgr. Miriam Plačkovou, ředitelkou 
IČ:    72742020 
bankovní spojení: 5474352/0800 
(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 Partnera bez finančního 
příspěvku, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava 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 číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249, 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 Pravidlech 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, 
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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 zejména 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, 
– další činnosti související se zapojení partnera a realizací aktivit a projektu 

 
Partner Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 , příspěvková organizace , bude 
provádět zejména 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,  
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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, 
– další činnosti související se zapojení partnera a realizací aktivit a projektu. 

 
Partner Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 , příspěvková organizace , bude 
provádět zejména 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 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, 
– další činnosti související se zapojení partnera a realizací aktivit a projektu. 

 
Partner Mateřská škola "Kyti čka", Liberec, Burianova 972/2 , Liberec, p říspěvková 
organizace , bude provádět zejména tyto činnosti: 

– průběžné vyhodnocování činností projektu, které má v kompetenci včetně 
informování Příjemce, 

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, které partner realizuje, 
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– 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 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, 
– další činnosti související se zapojení partnera a realizací aktivit a projektu. 

 
Partner Mateřská škola "Rolni čka", Truhlá řská 340/7 , příspěvková organizace , bude 
provádět zejména 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 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, 
– další činnosti související se zapojení partnera a realizací aktivit a projektu. 

 

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy. 
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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: 

– 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 prováděných Partnerem. Partner nezodpovídá za naplnění celkových 
závazných indikátorů Projektu, zodpovídá však za plnění indikátorů v klíčových 
aktivitách, jichž je realizátorem případně spoluúčastníkem, 

– 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 (archivuje) 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 konce roku 2031, 

– 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, které stanoví pro řízení projektu 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 
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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 
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. 

 
 

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

2. 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. 
(tj. zejména za realizaci příslušných klíčových aktivit a za dodržování Pravidel pro 
žadatele a příjemce a právního aktu o poskytnutí/převodu podpory). 

3. 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. 

Příloha usnesení č. 749/2016



 

8 

4. 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. 

5. 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 konečného finančního vypořádání a 
ukončení 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. 
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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 

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 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 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 podpory 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. Rada města dne 23. 8. 2016 usnesením č. 693/2016 vyslovila ve smyslu § 32a zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, souhlas s tím, aby Partneři smlouvu uzavřeli. 
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Článek IX 

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 berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 

3. 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. Vklad smlouvy do Registru smluv provede Příjemce. 

 
 
V Liberci dne  V Liberci dne 

   
   

 
 
 

 
 

příjemce 
PhDr. Mgr. Ivan Langr 

náměstek primátora 

 partner 
Mgr. Miloslav Kuželka 

ředitel 
 
 
V Liberci dne 

  
V Liberci dne 

   
   

 
 
 

 
 

partner 
PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D 

ředitelka 

 partner 
PaedDr. Jana Kubíčková 

ředitelka 
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V Liberci dne  V Liberci dne 

   
   

 
 
 

 
 

partner 
Mgr. Dana Charyparová 

ředitelka 

 partner 
Mgr. Miriam Plačková 

ředitelka 
 
 
 
 
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+) 
3. Monitorovací indikátory projektu 

Příloha usnesení č. 749/2016



 
 
 
 

Blahoslav Slavík                                                         IČO: 473 85 162                                          tel.: + 420 774 533 516 
CAMsystemBrno                                                        DIČ: CZ 530701116                                     e-mail: info@camsystembrno.cz                     
Wolkrova 582/5, Brno 602 00                                     č.ú.:670100-2200483747/6210                    www.camsystembrno.cz                                                   
 

 
 
Cenová kalkulace AK 12.01 pro Městskou policii Liberec 
 

AK 12.01 – Cena akční kamery – ceny s PTZ kamerou 
                  

Cena za 1 ks Akční kamery 

Popis Cena bez DPH 
AK 12.01 základní modul s řídící jednotkou, 
baterií 60Ah (hmotnost 3,5 kg)  a zabezpe-
čením na útok vandalů 

31 982,- Kč 

Baterie 60Ah náhradní 12 538,- Kč 
Kamera PTZ Antivandal s IR přísvitem 24 270,- Kč 
Cena celkem/ks bez DPH 68 790,- Kč 
  Cena celkem/ks s DPH 83 236,- Kč 
 
Celková cena za 3 ks AK 12.01       bez DPH  206 370,- Kč 
Celková cena za 3 ks AK 12.01 včetně DPH  249 708,- Kč 
 
Příslušenství 
Nabíječka baterií  1 970,- Kč 
Záznamové zařízení - síťový rekorder    3 994,- Kč  
HDD 2 TB   2 673,- Kč 
LCD Samsung 19“   6 675,- Kč 
Celkem       bez DPH 15 312,- Kč 
Celkem včetně DPH 18 527,- Kč 
 
 
Celková cena dodávky          bez DPH 221 682,- Kč 
Celková cena dodávky    včetně DPH 268 235,- Kč 
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Návrh RO č. 5A ) 2016 -  Příjmy 4 598 669

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG B) Dotace 4 598 669 Kč
0 4116 29005 1 0010373000000 Dotace MZ - Lesní hospodářské osnovy odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 32 523 32 523
0 4116 34070 5 0010293000000 Dotace MK - Naivní divadlo - kulturní aktivity odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 109 000 109 000
0 4122 217 0010366000000 Dotace KÚ - ZŠ 5. května - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 20 000 20 000
0 4122 8 0010159000000 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 20 000 20 000
0 4122 100 0010340000000 Dotace KÚ - MŠ Beruška - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 5 000 5 000
0 4122 4 0010372000000 Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 30 000 30 000
0 4122 3 0010341000000 Dotace KÚ - ZOO - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 1 125 000 1 125 000
0 4122 208 0010288000000 Dotace KÚ - ZŠ Křižanská - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 27 000 27 000
0 4122 6 0010164000000 Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti odd. rozpočtu a financování / 000300120027 2 397 040 596 600 2 993 640
0 4122 4 0010201000000 Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na činnost odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 1 200 000 1 200 000
0 4122 5 0010202000000 Dotace KÚ - Naivní divadlo - příspěvek na činnost odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 500 000 500 000
0 4122 222 0010161000000 Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 110 000 110 000
0 4122 200 0010274000000 Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 35 000 35 000
0 4122 211 0010276000000 Dotace KÚ - ZŠ Nám. Míru - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 34 000 34 000
0 4122 1 0010234000000 Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 279 840 279 840
0 4122 1 0010234000000 Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 8 567 8 567
0 4222 1 0010234000000 Dotace KÚ -investiční účelová -  Podpora jednotek požární ochrany odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 139 277 139 277
0 4222 1 0010234000000 Dotace KÚ -investiční účelová -  Podpora jednotek požární ochrany odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 300 000 300 000
0 4222 1 0010234000000 Dotace KÚ -investiční účelová -  Podpora jednotek požární ochrany odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 26 862 26 862
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Příloha č. 2

Návrh RO č. 5A) 2016 -  Výdaje 4 598 669 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu 787 069 Kč

Odbor životního prostředí     32 523 Kč 0 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

1031 5212 29005 1 0021xxx0000000 Dotace MZ - Lesní hospodářské osnovy odbor životního prostřední/000200070000 0 32 523 32 523
Kancelář tajemníka 754 546 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

5512 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky - zásahové přilby odd. krizového řízení / 000200050008 0 246 240 246 240
5512 5137 1 0020003000000 DHDM - přenosné radiostanice odd. krizového řízení / 000200050008 0 33 600 33 600
5512 5137 1 0020003000000 DHDM - osvětlení odd. krizového řízení / 000200050008 0 6 534 6 534
5512 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu - matrace odd. krizového řízení / 000200050008 0 2 033 2 033

kapitálové výdaje

5512 6122 1 0020138000000 Stroje, zařízení - dýchycí přístroje odd. krizového řízení / 000200050008 0 96 077 96 077
5512 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky - člun odd. krizového řízení / 000200050008 0 43 200 43 200
55112 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky - automobil pro JSDH Vesec odd. krizového řízení / 000200050008 0 300 000 300 000
55112 6122 1 0020138000000 Nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlinky odd. krizového řízení / 000200050008 0 26 862 26 862

D) Organizace města/ s účastí města a další PO 3 811 600 Kč

PAR RP ÚZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji 3 811 600
Naivní divadlo, příspěvková organizace 609 000

3311 5336 34070 5 0020852000000 Dotace MK - kulturní aktivity odd. školství a kultury / 000500170039 0 109 000 109 000
3311 5336 5 0020764000000 Dotace KÚ - příspěvek na činnost odd. školství a kultury / 000500170039 0 500 000 500 000

Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace 1 230 000
3311 5336 4 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 30 000 30 000
3311 5336 4 0020764000000 Dotace KÚ - příspěvek na činnost odd. školství a kultury / 000500170039 0 1 200 000 1 200 000

Zoologická zahrada, příspěvková organizace 1 125 000
3741 5336 3 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 1 125 000 1 125 000

Základní škola Nám. Míru, příspěvková organizace 34 000
3113 5336 211 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 34 000 34 000

Základní škola ul. 5. května, příspěvková organizace 20 000
3113 5336 217 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 20 000 20 000

Základní škola Křižanská, příspěvková organizace 27 000
3113 5336 208 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 27 000 27 000

Základní škola Orlí , příspěvková organizace 110 000
3114 5336 222 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 110 000 110 000

Základní škola Aloisina výšina , příspěvková organizace 35 000
3113 5336 200 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 35 000 35 000

Mateřská škola Na Pískovně "Beruška", příspěvková organizace 5 000
3111 5336 100 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 0 5 000 5 000

Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace 20 000
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3599 5336 8 0020935000000 Dotace KÚ - projekty odd. humanitní / 000500170040 0 20 000 20 000
Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace 596 600

3529 5336 6 0020586000000 Dotace KÚ - státní příspěvek pro děti vykazující okamžitou pomoc odd. humanitní / 000500170040 2 397 040 596 600 2 993 640

Příloha usnesení č. 752/2016
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Návrh RO č. 5B ) 2016 -  Příjmy 36 000 000

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG A) Daňové příjmy a poplatky 17 800 000 Kč

Daňové příjmy ze státního rozpočtu

0 1111 1 0010042000000 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou odd. informační soustavy a daní / 000300120028 235 000 000 5 000 000 240 000 000

0 1112 1 0010045000000 Daň z příjmu FO ze SVČ podle bydliště podnikatele odd. informační soustavy a daní / 000300120028 7 000 000 3 000 000 10 000 000

0 1121 1 0010047000000 Daň z příjmu právnických osob odd. informační soustavy a daní / 000300120028 250 000 000 9 800 000 259 800 000

PAR RP UZ ORJ ORG B) Přijaté transfery 18 200 000 Kč

Konsolidační položky

Fond rozvoje - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu 18 200 000 Kč
6330 4134 1 10002000022 Příjem na běžný účet fondu-Fond pro informační technologie odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 3 100 547 400 000 3 500 547
6330 4134 1 10002000001 Příjem na běžný účet fondu-Ekofond odbor ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 1 500 000 1 500 000 3 000 000
6330 4134 1 10002000008 Příjem na běžný účet fondu-Sportovní fond odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 10 000 000 11 000 000 21 000 000
6330 4134 1 10002000025 Příjem na běžný účet fondu-Fond zdraví a prevence odd. humanitní / 000500170040 1 500 000 1 500 000 3 000 000
6330 4134 1 10002000026 Příjem na běžný účet fondu-Fond rozvojové spolupráce odd. získávání dotací / 000300140033 800 000 800 000 1 600 000
6330 4134 1 10002000027 Příjem na běžný účet fondu-Fond vzdělávání odd. školství a kultury / 000500170039 1 800 000 1 300 000 3 100 000
6330 4134 1 10002000028 Příjem na běžný účet fondu-Fondkultury a cestovního ruchu odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 2 115 000 1 700 000 3 815 000
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Návrh RO č. 5B) 2016 -  Výdaje 36 400 000 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po 

změně

E) Fond rozvoje 800 000 Kč

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 0
3113 5171 1 0020231000011 Údržba kotele a výměníků ZŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 500 000 -400 000 100 000
3113 5171 217 0020954000011 ZŠ 5. května -odstranění zhávad KHS odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 500 000 -100 000 400 000
3613 5171 1 0021100000011 Střední zdravotnická škola - opravy odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 467 500 300 000 767 500
3111 6121 1 0020769000011 Investiční akce MŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 4 134 294 -580 000 3 554 294
3111 6121 100 0020918000011 MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení, PD odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 800 000 -100 000 700 000
3113 6121 1 0020770000011 Investiční akce ZŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 9 300 000 900 000 10 200 000
3113 6121 1 0020942000011 ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 900 000 180 000 1 080 000
3113 6121 203 0020770000011 Investiční akce ZŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 2 000 000 -100 000 1 900 000
3113 6121 204 0020957000011 ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 200 000 280 000 1 480 000
3113 6121 211 0020770000011 Investiční akce ZŠ odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 450 000 -500 000 950 000
6171 6121 1 0021109000011 Regulace topení a kotelen odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 487 165 -30 000 457 165
3113 6121 213 0020958000011 ZŠ Sokolovská - odvětrání kuchyně odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 100 000 150 000 1 250 000

Fond pro opravy a vybavení ostatní 0
6171 6121 1 0020941000020 Investice do budov ve správě majetku města odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 1 810 000 200 000 2 010 000
3113 6122 1 0020138000020 Stroje, přístroje odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 800 000 -200 000 600 000

Fond pro kofinancování evropských projektů 0
6171 5171 1 0021061000021 Projekty rozvojové speciální odd. získávání dotací / 000300140044 3 000 000 -1 400 000 1 600 000
3421 6121 1 0021xxxxxxx21 Modernizace a výstavba kluboven - Dům dětí a mládeže Větrník odd. získávání dotací / 000300140044 0 1 400 000 1 400 000

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 0
6409 5901 1 0020192000019 Rezerva  - snížení odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 1 780 000 -600 000 1 180 000
6171 5166 1 0021xxxxxxx19 Akční plán udržitelné energetiky odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 600 000 600 000

Fond cyklodoprava 0
6409 5901 1 0020192000024 Rezerva - snížení odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 1 000 000 -200 000 800 000
6171 6121 1 0021xxxxxxx24 Cyklotrasa za ČOV - zpracování studie proveditelnosti odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 200 000 200 000

Fond pro informační technologie 800 000
6330 5349 1 0020030000022 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - zapojení zůstatku z min.let odb. informatiky a řízení procesů /000200110000 3 100 547 400 000 3 500 547
6409 5901 1 0020192000022 Rezerva - zapojení zůstatku z min.let odb. informatiky a řízení procesů /000200110000 3 100 547 400 000 3 500 547

F) Dotační fondy 35 600 000 Kč

Ekofond 3 000 000
6409 5901 1 0020192000001 Rezerva - navýšení odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 0 1 500 000 1 500 000
6330 5349 1 0020030000001 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 1 500 000 1 500 000 3 000 000

Sportovní fond 22 000 000
6409 5901 1 0020192000008 Rezerva - navýšení odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 1 500 000 11 000 000 12 500 000
6330 5349 1 0020030000008 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 10 000 000 11 000 000 21 000 000

Fond zdraví a prevence 3 000 000
6409 5901 1 0020192000025 Rezerva - navýšení odd. humanitní / 000500170040 4 195 1 500 000 1 504 195
6330 5349 1 0020030000025 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. humanitní / 000500170040 1 500 000 1 500 000 3 000 000

Fond rozvojové spolupráce 1 600 000
6409 5901 1 0020192000026 Rezerva - navýšení odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 142 700 800 000 942 700
6330 5349 1 0020030000026 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 800 000 800 000 1 600 000
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Fond vzdělávání 2 600 000
6409 5901 1 0020192000027 Rezerva - navýšení odd. školství / 000500170039 0 1 300 000 1 300 000
6330 5349 1 0020030000026 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd. školství / 000500170039 1 800 000 1 300 000 3 100 000

Fond kultury a cestovního ruchu 3 400 000
6409 5901 1 0020192000028 Rezerva - navýšení odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 840 000 1 700 000 2 540 000
6330 5349 1 0020030000026 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka odd.cest.ruchu, kultury a  sportu / 000500160037 2 115 000 1 700 000 3 815 000
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Návrh RO č. 5B) 2016 -  Financování 400 000 Kč
zapojení zůstatku fondů z minulých let

ODPA POL ORJ ORG
Název akce

oddělení rozpočtu a 

financování/ORJ2

rozpočet 

schválený

návrh změny

rozpočet po 

změně

0 8115 1 0019501000000 Fond pro informační technologie 000300120027 0 400 000 400 000

;
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Návrh RO è. 5C) 2016_ Pøíjmy 6 649 263 Kè

Název akce  

rozpoèet 
schválený-
upravený

návrh zmìny
rozpoèet po 

zmìnì vysvìtlující poznámky z jednotlivých odborù

PAR RP ORJ ORG D) Pøíjmy ze spoleèností a podílù v nich 4 947 501 Kè
6310 2142 24 0010036000000 Podíl na zisku a z dividend A.S.A (FCC Liberec) odd. rozpoètu a financování / 000300120027 5 000 000 1 776 472 6 776 472 na základì skuteènosti
6310 2144 1 0010006000000 Pøíjmy z úrokù ze státního dluhopisu - kupón odd. rozpoètu a financování / 000300120027 10 000 000 3 171 029 13 171 029 na základì skuteènosti

PAR RP ORJ ORG E) Fondy oprav a investic 836 462 Kè
3311 2122 1 0010087000000 Odvody - odpisy M� odd. �kolství/000500170039 7 248 805 134 608 7 383 413 na základì skuteènosti
3113 2122 1 0010088000000 Odvody - odpisy Z� odd. �kolství/000500170039 14 933 809 701 854 15 635 663 na základì skuteènosti

PAR RP ORJ ORG G) Financování, kladné úroky apod. -105 800 Kè
6310 2141 1 0010010000000 Pøíjmy z úrokù - základní v ÈS odd. rozpoètu a financování / 000300120027 10 000 -7 000 3 000

6310 2141 1 0010011000000 Pøíjmy z úrokù - výdajový v ÈS odd. rozpoètu a financování / 000300120027 10 000 -7 000 3 000

6310 2141 1 0010020000000 Pøíjmy z úrokù ÈS dluhopis odd. rozpoètu a financování / 000300120027 50 000 -40 000 10 000

6310 2141 1 0010021000000 Pøíjmy z úrokù Celo�ivotní vzdìlávání odd. rozpoètu a financování / 000300120027 500 -300 200

6310 2141 1 0010022000000 Pøíjmy z úrokù Praktické ovìøování znalostí odd. rozpoètu a financování / 000300120027 500 -300 200

6310 2141 1 0010025000000 Pøíjmy z úrokù ZBÚ EQUA bank odd. rozpoètu a financování / 000300120027 200 -100 100

6310 2141 1 0010135000000 Pøíjmy z úroku - pøíjmový v KB odd. rozpoètu a financování / 000300120027 1 000 -900 100

6310 2141 1 0010136000000 Pøíjmy z úroku pøíjmový ÈS P3 odd. rozpoètu a financování / 000300120027 60 000 -50 000 10 000

6310 2141 1 0010263000000 Pøíjmy z úrokù - sbìrný úèet odd. rozpoètu a financování / 000300120027 200 200 400

6310 2141 1 0010358000000 Pøíjmy z úrokù Smìneèný program odd. rozpoètu a financování / 000300120027 500 -400 100

PAR RP ORJ ORG H) Ostatní pøíjmy 971 100 Kè
0 2460 1 0010154000000 Splátky pùjèek odd. personální / 000200050005 0 4 000 4 000 poskytnutá pùjèka ze sociálního fondu
0 2324 1 0010095000000 Splátka studia odd. personální / 000200050005 0 91 189 91 189 vratka pøi RPP za studium

5311 2329 1 0010034000000 Pøíjmy - ostatní nedaòové mìstská policie / 000110000000 0 71 500 71 500 prodej auta a zbraní

6171 2329 1 0010034000000 Pøíjmy - ostatní nedaòové odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 0 21 440 21 440
úhrada penále, vratka pøeplatku z ukonèení nájemní 
smlouvy 152N06/41 

2212 2119 1 0010359000000 Pøíjmy LB Invest odd. technické správy / 000600040003 0 252 890 252 890 pøíspìvek na svìtelnou køi�ovatku ul. Jungmannova
6171 2329 1 0010034000000 Pøíjmy - ostatní nedaòové odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 30 000 30 000 60 000 smlouva o fin. podpoøe z fondu Asekol 
3745 2321 1 0010331000000 Pøijaté neinvestièní dary odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 0 150 000 150 000 finanèní dar od spoleènosti DIMATEX CS, spol. s.r.o.
6171 2322 1 0010146000000 Pøijaté pojistné náhrady odd. rozpoètu a financování / 000300120027 1514960 350 081 1 865 041
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Návrh RO è. 5C) 2016_ Výdaje 6 649 263 Kè

Název akce  

rozpoèet 
schválený-
upravený

návrh zmìny
rozpoèet po 

zmìnì vysvìtlující poznámky z jednotlivých odborù

B) Odbory magistrátu 6 591 415

Odbor strategického rozvoje a dotací     979 000

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje -121 000

6171 5166 1 0021017000000 SUMP (udr�itelná mobilita) - strategický dokument odd. získávání dotací / 000300140044 2 000 000 -1 000 000 1 000 000 pøesun v rámci oddìlení

2229 5166 1 0021xxxxxxxxx SUMF - Sociodopravní prùzkum odd. rozvojové koncepce / 000300140032 0 1 000 000 1 000 000
1.fáze SUMF, povinnost dokonèit kompl. SUMF do 12/2017, jinak 
nelze èerpat dotace na dopravu z IROP a z OPD (vè. projektù IPRU)

6171 5021 1 0020238000000 Ostatní osobní výdaje - podíl SML  k dotacím SR odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 141 466 -121 000 20 466 pøesun na odd. personální
3639 5166 1 0020005000000 Konzultaèní, poradenské a právní slu�by odd. rozvojové koncepce / 000300140032 900 000 -577 000 323 000 pøesun v rámci oddìlení
6171 5169 1 0021149000000 Místní agenda 21 - Trvale udr�itelný rozvoj odd. rozvojové koncepce / 000300140032 0 297 000 297 000

6171 5169 1 0021xxxxxxxxx Místní agenda 21 - Týden mobility odd. rozvojové koncepce / 000300140032 0 130 000 130 000

6171 5169 1 0021xxxxxxxxx IPRÚ - publicita, slu�by odd. rozvojové koncepce / 000300140032 0 150 000 150 000

kapitálové výdaje 1 100 000

6171 6121 1 0021xxxxxxxxx Cyklotrasa za ÈOV - zpracování rozpoètu stavby odd. získávání dotací / 000300140044 0 10 890 10 890

3412 6121 1 0021xxxxxxxxx
Lesní koupali�tì - pøedpr.pøíprava 
(studie,statik,geod�.)

odd. získávání dotací / 000300140044 0 120 000 120 000 pøedproj. pøíprava - studie,hydrogeol.prùzkum�

6171 6121 1 0020264000000 Pøíprava projektù odd. získávání dotací / 000300140044 1 729 200 -1 715 890 13 310 pøesun v rámci oddìlení
6171 6121 1 0021xxxxxxxxx Prostory pro ran. péèi - PD pro DSP odd. rozvojové koncepce / 000300140032 0 500 000 500 000 odkup dokumentace a SP od ERN , vyu�ití pro projekt IPRÚ
6171 6121 1 0021xxxxxxxxx Administrace VZ k investièním projektùm odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 0 350 000 350 000 organizaèní zaji�tìní VØ k jednotlivým projektùm
3412 6121 1 0021079000100 Revital. Fotbal. Stadionu Vesec - AD, PD, vl. prostø. odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 100 000 -5 000 95 000 pøesun v rámci oddìlení
3113 6121 202 0020770000300 Investièní akce Z� Broumovská - TDI, BOZP odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 60 000 30 000 90 000 navý�ení na základì výsledku VØ
3113 6121 202 0020770000500 Investièní akce Z� Broumovská - stavba odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 800 000 710 000 1 510 000 navý�ení na základì výsledku VØ

3113 6121 202 0021xxxxxxxxx Z� Broumovská - stavba - mimo dotaci - azbest odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 0 500 000 500 000
vyvolaná investice kvùli azbestu musí být mimo dotaèní projekt (jinak 
by bylo nutné JØBÚ - vícepráce)

5512 6123 1 0021137001100
Technická vybavenost JSDH Liberec, administrace, 
�ádost

odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 84 000 100 000 184 000
zpracování projektové dokumentace v rámci pøípravy projektu 
Technická vybavenost JSDH Liberec

5512 6123 1 0021130000100 Technická vybavenost JSDH Liberec, PD odd. pøípravy a øízení projektù / 000300140033 0 500 000 500 000
zpracování projektové dokumentace v rámci pøípravy projektu 
Technická vybavenost JSDH Liberec

, Odbor hlavního architekta -400 000

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje -400 000

6171 5169 1 0021020000000 Nákup komodit na burze odb. hlavního architekta / 000400150000 300 000 -300 000 0 pøesun na odd.informaèní soustavy a daní

3635 5169 1 0020268000000 Územnì analytické podklady odb. hlavního architekta / 000400150000 400 000 -100 000 300 000

pøesun na odb. informatiky a øízení procesù - nákup speciálních 
ètvercových monitorù s vysokým rozli�ením ke grafickým stanicím na 
odbor hlavního architekta

Odbor informatiky a øízení procesù 1 204 538

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 1 204 538

6171 5168 1 0020235000000 Slu�by zpracování dat odb. informatiky a øízení procesù / 000200110000 2 422 763 303 614 - pøesun z DDM Vìtrník

6171 5168 1 0020235000000 Slu�by zpracování dat odb. informatiky a øízení procesù / 000200110000 - 232 320 2 958 697

zakoupení slu�by Poskytování aplikace "Konsiliáø" (Elektronické 
materiály do RM a ZM) od spoleènosti Liberecká IS, a.s., schválená 
"Výjimka" poradou vedení formou per rollam dne 22.6.2016

6171 5168 1 0020437000000 Provoz a správa IS MML odb. informatiky a øízení procesù / 000200110000 33 200 000 568 604 33 768 604
zaji�tìní plnìní dodatku è. 13 smlouvy è. 7010050051 mezi SML a 
Libereckou IS a.s.

6171 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek odb. informatiky a øízení procesù / 000200110000 320 000 100 000 420 000
nákup speciálních ètvercových monitorù s vysokým rozli�ením ke 
grafickým stanicím na odbor hlavního architekta

Odbor ekonomiky -4 942 052

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje -4 942 052

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva odd. rozpoètu a financování / 000300120027 12 789 167 -7 108 594 5 680 573

navý�ení rezervy o pøíjmy 3 708 330 Kè (podíl na zisku a z dividend 
A. S. A. (FCC), úrok ze státního dluhopisu - kupón, z odb. ekologie a 
veøejného prostoru, z odd. personální, z odd. pøípravy a øízení 
projektù) a sní�ení rezervy o navý�ené výdaje jednotlivých odborù tj. 
12 566 924 Kè  

6171 5169 1 0020209000000 Slu�by odd. informaèní soustavy a daní / 000300120028 902 000 300 000 1 202 000 pøesun z odb. hlavního architekta
6310 5163 1 0020149000000 Slu�by penì�ních ústavù P, V odd. rozpoètu a financování / 000300120027 400 000 280 000 680 000
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6171 5166 1 0020005000000 Konzultaèní, poradenské a právní slu�by odd. rozpoètu a financování / 000300120027 2 200 000 1 000 000 3 200 000
ekonomické poradentství ve vìci s Teplárnou Liberec, a.s.; analýza 
ekonomického podkladu - terminál ÈSAD

6402 5364 1 0020556000000 Finanèní vypoøádání z minulých let odd. rozpoètu a financování / 000300120027 2 019 368 586 542 2 605 910 vratka nevyèerpané dotace státní
Odbor právní a veøejných zakázek 400 000

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 400 000

6171 5166 1 0020005000000 Konzultaèní, poradenské a právní slu�by odb. právní a veøejných zakázek / 000100030000 550 000 400 000 950 000
z dùvodu vzniku potøeb souvisejících se situací ve spoleènosti 
Sportovní areál Je�tìd a.s. Liberec a Teplárna a.s. Liberec

Mìstská policie -661 300

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje -661 300

5311 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Mìstská policie / 000110000000 1 026 000 -120 500 905 500

5311 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezaøazený Mìstská policie / 000110000000 807 200 -200 000 607 200

5311 5139 1 0020126000000 Nákup materiálu - projekty prevence kriminality Mìstská policie / 000110000000 450 000 -400 000 50 000

5311 5167 1 0020130000000 �kolení a vzdìlávání strá�níkù Mìstská policie / 000110000000 138 930 -50 000 88 930

5311 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních slu�eb Mìstská policie / 000110000000 484 494 92 000 576 494

5311 5171 1 0020007000000 Opravy a udr�ování Mìstská policie / 000110000000 634 330 117 200 751 530
pojistné události (17 200Kè) - po�koz. notebooky, �kody na vozidlech; 
pøesun (100 000Kè)

5311 5171 1 0020135000000 Oprava mìstského kamerového systému Mìstská policie / 000110000000 300 000 110 000 410 000

5311 5172 1 0020136000000 Programové vybavení Mìstská policie / 000110000000 210 000 -210 000 0

Odbor ekologie a veøejného prostoru 156 418

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje -343 582

2212 5171 1 0020073000000 Opravy a udr�ování - vodní toky odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 2 175 800 -500 000 1 675 800 pøesun na investice
3745 5137 1 0020086000000 Mobiliáø - lavièky + ko�e odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 340 982 150 000 490 982 finanèní dar na poøízení workoutové sestavy
3745 5169 1 0020403000000 Zeleò, parky, výsadby odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 342 234 3 263 345 497 pojistná událost - zlomený strom
3745 5171 1 0020007000000 Opravy a udr�ování odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 2 156 063 3 155 2 159 218 pojistná událost - po�kozený plot

kapitálové výdaje 500 000

3729 6121 1 0021120000000 Skládka Zlaté návr�í - odkanalizování odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 3 200 000 -1 000 000 2 200 000 pøesun

2333 6121 1 0021xxxxxxxxx Vodní toky - investièní akce odb. ekologie a veøejného prostoru / 000400180000 0 1 500 000 1 500 000

neoèekávané skuteènosti, které vyplynuly z projektové dokumentace, 
dojde místo pouhé opravy k investicím (akce oprava koryta 
Franti�kovského potoka, akce oprava koryta Jizerského potoka u 
LTK)

Odbor správy veøejného majetku 4 300 325

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 4 047 435

3631 5154 1 0020017000000 Elektrická energie odd. technické správy / 000600040003 15 140 000 3 500 000 18 640 000 smlouva se spoleèností ELTODO
6171 5166 1 0020005000000 Konzultaèní, poradenské a právní slu�by odd. technické správy / 000600040003 551 250 400 000 951 250 navý�ení z dùvodu vyøe�ení právního vztahu s DPMLJ 

2212 5171 1 0021125000000 Nestavební údr�ba veøejného prostranství odd. technické správy / 000600040003 1 800 000 28 435 1 828 435
pojistné události - po�koz. chodník, obrubník, dopravní znaèení a 
zábradlí

2212 5171 1 0021xxxxxxxxx Dopravní høi�tì - opravy a udr�ování - dotace LK odd. technické správy / 000600040003 0 119 000 119 000 pøedfinancování projektu z vlastních zdrojù
kapitálové výdaje 252 890

2212 6121 1 0020078000000 Pøístøe�ky aut.zastávek, pøechody, chodníky-realizace odd. technické správy / 000600040003 3 000 000 252 890 3 252 890 svìtelná signalizace na køi�ovatce - ul. Jungmannova

2212 6121 1 0020965000500 Dopravní høi�tì - realizace odd. technické správy / 000600040003 400 000 -190 000 210 000 pøesun v rámci oddìlení
3639 6121 1 0021040000000 IPRM Rochlice - pøelo�ky odd. technické správy / 000600040003 500 000 190 000 690 000 pøesun

Odbor majetkové správy 2 431 938

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 1 481 938

3412 5171 1 0020308000000 Plán oprav - SAJ a Vesec odd. správy objektù a zaøízení / 000600130031 900 000 1 150 000 2 050 000
oprava motoru ventilátoru chladících vì�í a souvisejících elektroèástí - 
pøeèerpávací stanice Vesec (pojistná událost)

3412 5171 1 0020007000000 Opravy a udr�ování odd. správy objektù a zaøízení / 000600130031 0 100 000 100 000 oprava a udr�ování sportovi�tì - Sokol Doubí

6171 5171 1 0020928000000 Opravy z pojistných událostí odd. správy objektù a zaøízení / 000600130031 1 540 586 231 938 1 772 524

pojistné události - Z� Na Výbì�ku (po�. okapní svody, osvìtlení, 
havárie potrubí), Z� Dobiá�ova (po�. budovy), Z� Jabloòová 
(výtopení suterénu), M� Pohádka (vodovodní �koda), Galerie láznì 
(zaplavení nádvoøí)

kapitálové výdaje 950 000

3612 6121 1 0021048000000 Investice do bytových objektù odd. správy objektù a zaøízení / 000600130031 0 950 000 950 000

Odbor  cestovního ruchu, kultury a sportu 1 200 000

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 20 310

2143 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních slu�eb odd.mìstské informaèní centrum / 000500160038 105 925 20 310 126 235 pøesun z investic
kapitálové výdaje 1 179 690

2143 6129 1 0020307000000 Duhové léto odd.mìstské informaèní centrum / 000500160038 100 000 -20 310 79 690 pøesun na bì�né výdaje
2143 6121 1 0020969000000 Turistická vybavenost odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 150 000 31 798 181 798 pøesun v rámci oddìlení
3326 6121 1 0021006000000 Úprava vchodu do Radnièního sklípku odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 100 000 -31 798 68 202 pøesun v rámci oddìlení
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3326 6121 1 0021026000000 Projektová dokumentace pro restaurování odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 50 000 -50 000 0 pøesun v rámci oddìlení
3326 6121 1 0020106000000 Projektová dokumentace odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 0 50 000 50 000 pøesun v rámci oddìlení

3631 6129 1 0021xxxxxxxxx Vánoèní osvìtlení odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 0 1 200 000 1 200 000
nákup vánoèního osvìtlení je pro leto�ní rok nutností, stávající 
nevyhovuje po�adavkùm a vizualitì Liberce

Odbor �kolství a sociálních vìcí 324 550

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 324 550

3141 5131 1 0020335000000
Jídelny v ekonomickém pronájmu

odd. �kolství / 000500170039
7 010 000 500 000 7 510 000

navý�ení v souvislosti s rùstem poètu strávníkù (pøesun z DDM 
Vìtrník)

4399 5169 1 0020355000000 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti odd. humanitní / 000500170040 679 822 -25 000 654 822 pøesun na M� Sluníèko
4399 5169 1 0020354000000 Komunitní plán - nákup sociálních slu�eb odd. humanitní / 000500170040 1 804 326 -150 450 1 653 876 pøesun na odd. personální

Kanceláø tajemníka 2 104 540

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 1 674 540

6171 5011 1 0020009000000 Platy zamìstnancùm v pracovním pomìru odd. personální / 000200050005 127 074 800 775 000 127 849 800

6171 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpeèení odd. personální / 000200050005 32 144 450 194 000 32 338 450

6171 5032 1 0020012000000 Povinné pojistné na veøejné zdravotní poji�tìní odd. personální / 000200050005 11 572 580 70 000 11 642 580

6171 5038 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zamìstnavatelem odd. personální / 000200050005 541 150 3 000 544 150

6171 5167 1 0020033000000 �kolení a vzdìlávání odd. personální / 000200050005 1 228 710 45 000 1 273 710

6171 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek odd. provozu a správy budov / 000200050009 966 554 180 000 1 146 554

6171 5171 1 0020407000000 Opravy budov, oken, dveøí, malování odd. provozu a správy budov / 000200050009 1 400 000 50 000 1 450 000

6171 5171 1 0020403000000 Oprava aut odd. provozu a správy budov / 000200050009 858 411 66 090 924 501 pojistné události - po�kozená vozidla

6171 5021 1 0020010000000 Ostatní osobní výdaje odd. personální / 000200050005 2 191 600 271 450 2 463 050

pøesun z odd. humanitní (150 450Kè), pøesun z odd. pøípravy a øízení 
projektù (121 000Kè) - mana�er projektu Technopark, SUMF dopravní 
expert

5512 5133 1 0020896000000 Léky a zdravotnický materiál odd. krizové øízení / 000200050008 198 000 -60 000 138 000 pøesun na investice
5512 5171 1 0020391000000 Údr�ba a opravy po�ární techniky a budov odd. krizové øízení / 000200050008 410 993 100 000 510 993 pøesun z investic
5512 5019 1 0020387000000 Refundace mezd dobrovolných hasièù odd. krizové øízení / 000200050008 50 000 -20 000 30 000 pøesun na investice

kapitálové výdaje 430 000

6171 6123 1 0020139000000 Dopravní prostøedky odd. provozu a správy budov / 000200050009 750 000 450 000 1 200 000

usnesení RM è. 744/2016 - od 1.9.2016 zmìna organizaèního øádu 
Magistrátu mìsta Liberec; zákonná povinnost odboru správního a 
�ivnostenského MML (off-line nábìr �ádostí o obèanské prùkazy a 
cestovní doklady a jejich následný výdej v rámci celého správního 
území ORP)

5512 6123 1 0020139000000 Dopravní prostøedky odd. krizové øízení / 000200050008 1 200 000 -100 000 1 100 000 pøesun na údr�bu

5512 6122 1 0020138000000 Stroje, pøístroje odd. krizové øízení / 000200050008 148 000 80 000 228 000
prapor vy�ívaný pro SDH H. Hanychov, dýchací pøístroje pro JSDH 
Vesec a Rù�odol

Odbor dopravy 80 000

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje 80 000

6171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních slu�eb odb. dopravy / 000200100000 270 000 80 000 350 000 pokrytí cestovného, výcvik nového zku�ebního komisaøe
Odbor sociální péèe -586 542

PAR RP ORJ ORG bì�né výdaje -586 542

4399 5169 13010 1 0020521000000 Pìstounské péèe - výpomoc odd. sociálnì-právní ochrany dìtí / 00200090021 609 632 -586 542 23 090 vrácení nevyèerpaného pøíspìvku na výkon pìstounské péèe 

D) Organizace mìsta/ s úèastí mìsta a dal�í PO 57 848

PAR RP ORJ ORG Pøíspìvkové organizace mìsta - podrobnìji
ZOO Liberec, pøíspìvková organizace 2 000 000

3741 6351 3 0021094000000 Investièní pøíspìvek zøízeným PO odd. �kolství / 000500170039 1 500 000 2 000 000 3 500 000 pøesun z DDM Vìtrník
Divadlo F. X. �aldy, pøíspìvková organizace 1 000 000

3311 6351 4 0021094000000 Investièní pøíspìvek zøízeným PO odd. �kolství / 000500170039 400 000 1 000 000 1 400 000 pøesun z DDM Vìtrník
Centrum zdravotní a sociální péèe, pøíspìvková organizace 200 000

3599 5331 7 0020026000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - provoz odd. humanitní / 000500170040 19 870 000 200 000 20 070 000 navý�ení v souvislostí s èinností jeslí (pøesun z DDM Vìtrník)
Dùm dìtí a mláde�e Vìtrník,  pøíspìvková organizace -5 319 843

3412 5331 10 0020026000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - provoz odd. �kolství / 000500170039 6 800 000 -5 319 843 1 480 157
pøesuny na pøíspìvky M� a Z�, Divadlo F.X.�aldy, Zoologická 
zahrada, odbor informatiky a øízení procesù

Mateøská �kola "Beru�ka" Na Pískovnì,  pøíspìvková organizace 26 397

3111 5331 100 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 860 076 25 000 885 076
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3111 5331 100 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 204 972 1 397 206 369
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

usnesení RM è. 744/2016 - od 1.9.2016 zmìna organizaèního øádu 
Magistrátu mìsta Liberec; zákonná povinnost odboru správního a 
�ivnostenského MML (off-line nábìr �ádostí o obèanské prùkazy a 
cestovní doklady a jejich následný výdej v rámci celého správního 
území ORP)
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Mateøská �kola "Ètyølístek" Tovaèovského,  pøíspìvková organizace 10 800

3111 5331 101 0020028000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 821 256 10 800 832 056
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Delfínek" Nezvalova, pøíspìvková organizace 13 523

3111 5331 102 0020028000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 127 788 13 523 141 311
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Pastelka" �vermova,  pøíspìvková organizace -113 757

3111 5331 105 0020026000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - provoz odd. �kolství / 000500170039 311 127 -45 000 266 127 pøesun na M� "Stromovka"
3111 5331 105 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 587 007 -70 000 517 007 pøesun na M� "Stromovka"

3111 5331 105 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 60 372 1 243 61 615
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Jablùòka" Jabloòová,  pøíspìvková organizace 30 000

3111 5331 106 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 585 318 30 000 615 318
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

Mateøská �kola "Jeømanická" Jeømanická,  pøíspìvková organizace 36 507

3111 5331 107 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 506 737 30 000 536 737
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3111 5331 107 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 468 657 6 507 475 164
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Kamarád" Dìlnická,  pøíspìvková organizace 2 256

3111 5331 109 0020028000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 269 844 2 256 272 100
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Klíèek" �itná, pøíspìvková organizace 25 000

3111 5331 111 0020027000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 555 424 25 000 580 424
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

Mateøská �kola "Klubíèko" Jugoslávská,  pøíspìvková organizace 1 428

3111 5331 112 0020028000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 2 760 1 428 4 188
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Korálek" Aloisina vý�ina,  pøíspìvková organizace 15 000

3111 5331 113 0020027000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 597 406 15 000 612 406
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

Mateøská �kola "Kytièka" Burianova,  pøíspìvková organizace 11 724

3111 5331 114 0020028000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 467 844 11 724 479 568
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Malínek" Kaplického,  pøíspìvková organizace 42 076

3111 5331 115 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 461 850 25 000 486 850
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3111 5331 115 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 186 792 17 076 203 868
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Matou�ova" Matou�ova,  pøíspìvková organizace 4 500

3111 5331 116 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 4 332 4 500 8 832
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Motýlek" Broumovská,  pøíspìvková organizace 131 348

3111 5331 117 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 841 273 125 000 966 273
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3111 5331 117 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 495 576 6 348 501 924
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Nad Pøehradou" Klá�terní,  pøíspìvková organizace 11 412

3111 5331 118 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 0 11 412 11 412
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Pohádka" Strakonická,  pøíspìvková organizace 13 546

3111 5331 120 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 534 938 13 546 548 484
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Sluníèko" Bezová,  pøíspìvková organizace 57 572

3111 5331 125 0020026000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - provoz odd. �kolství / 000500170039 216 185 25 000 241 185
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z polo�ky "Komunitní plán")

3111 5331 125 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 593 165 25 000 618 165
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3111 5331 125 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 167 976 7 572 175 548
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù
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Mateøská �kola "Srdíèko" Oldøichova,  pøíspìvková organizace 41 197

3111 5331 126 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 558 537 40 229 598 766
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3111 5331 126 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 89 844 968 90 812
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "Sedmikráska" Vzdu�ná,  pøíspìvková organizace 120 558

3111 5331 127 0020026000000 Neinv.pøíspìvky zøízeným PO - provoz odd. �kolství / 000500170039 172 937 45 000 217 937 pøesun z M� "Pastelka"
3111 5331 127 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 558 483 70 000 628 483 pøesun z M� "Pastelka"

3111 5331 127 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 212 652 5 558 218 210
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Mateøská �kola "U Bertíka" Purkyòova,  pøíspìvková organizace 18 750

3111 5331 128 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 54 324 18 750 73 074
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Aloisina vý�ina,  pøíspìvková organizace 107 661

3113 5331 200 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 1 365 756 80 000 1 445 756
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3113 5331 200 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 677 146 27 661 704 807
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Barvíøská, pøíspìvková organizace 2 927

3113 5331 201 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 852 953 2 927 855 880
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Broumovská, pøíspìvková organizace 153 891

3113 5331 202 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 2 148 252 13 891 2 162 143
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

3113 5331 202 0020330000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - provozní náklady odd. �kolství / 000500170039 910 000 140 000 1 050 000
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

Základní �kola Èeská, pøíspìvková organizace 280 918

3113 5331 203 0021xxxxxxxxx Pilotní projekt Kariérové poradenství pro Z� odd. �kolství / 000500170039 0 177 800 177 800 schváleno RM è. usnesení 700/2016

3113 5331 203 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 133 548 103 118 236 666
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Dobiá�ova, pøíspìvková organizace 10 868

3113 5331 204 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 4 177 349 10 868 4 188 217
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Husova, pøíspìvková organizace 82 104

3113 5331 205 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 1 968 328 50 000 2 018 328
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3113 5331 205 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 440 350 32 104 472 454
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Je�tìdská, pøíspìvková organizace 9 506

3113 5331 206 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 565 696 9 506 575 202
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Køi�anská, pøíspìvková organizace 31 092

3113 5331 208 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 326 040 31 092 357 132
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Lesní, pøíspìvková organizace 7 893

3113 5331 209 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 437 556 7 893 445 449
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Na Výbì�ku, pøíspìvková organizace 47 172

3113 5331 210 0020026000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - provoz odd. �kolství / 000500170039 876 530 30 000 906 530
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3113 5331 210 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 57 360 17 172 74 532
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola nám. Míru, pøíspìvková organizace 42 431

3113 5331 211 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 262 537 42 431 304 968
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Oblaèná, pøíspìvková organizace 6 127

3113 5331 212 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 143 460 6 127 149 587
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Sokolovská, pøíspìvková organizace 86 980
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3113 5331 213 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 2 246 256 80 000 2 326 256
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3113 5331 213 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 540 273 6 980 547 253
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola �vermova, pøíspìvková organizace 270 315

3113 5331 214 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 2 635 704 185 000 2 820 704
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3113 5331 214 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 316 512 85 315 401 827
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola U Soudu, pøíspìvková organizace 120 920

3113 5331 215 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 311 640 120 920 432 560
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola U �koly, pøíspìvková organizace 86 104

3113 5331 216 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 408 792 86 104 494 896
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola ul. 5. kvìtna, pøíspìvková organizace 15 623

3113 5331 217 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 252 672 15 623 268 295
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola Vrchlického, pøíspìvková organizace 103 879

3113 5331 218 0020027000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - energie odd. �kolství / 000500170039 1 147 580 65 000 1 212 580
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

3113 5331 218 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 280 184 38 879 319 063
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Základní �kola ZU� Jabloòova, pøíspìvková organizace 9 360

3113 5331 219 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 469 353 9 360 478 713
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

ZU� Frýdlantská, pøíspìvková organizace 33 883

3231 5331 220 0020028000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - odpisy odd. �kolství / 000500170039 1 580 616 33 883 1 614 499
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù

Zv� Orlí, pøíspìvková organizace 56 000

3114 5331 222 0020026000000 Neinv. pøíspìvky zøízeným PO - provoz odd. �kolství / 000500170039 830 779 56 000 886 779
navý�ení pøíspìvkù na základì zmìn ve zøizovacích listinách, nákupù 
a transferù (pøesun z DDM Vìtrník)

Základní �kola Kaplického, pøíspìvková organizace 112 200

3113 5331 207 0021xxxxxxxxx Pilotní projekt Kariérové poradenství pro Z� odd. �kolství / 000500170039 0 112 200 112 200 schváleno RM è. usnesení 700/2016
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Příloha č. 1

Návrh Rozpočet 2017_Příjmy 1 686 470 793

ODPA POL ORJ ORG Název akce Název odboru/oddělení / ORJ2

rozpočet 

schválený na rok 

2016

rozpočet upravený 

na rok 2016

návrh rozpočtu 

na rok 2017

A) Daňové příjmy a poplatky 1 342 661 000 1 367 933 710 1 428 526 000

Daňové příjmy ze státního rozpočtu 1 196 295 000 1 221 567 710 1 298 795 000

0 1111 1 0010042000000 Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 235 000 000 235 000 000 260 000 000

0 1111 1 0010043000000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 25 000 000 25 000 000 27 000 000

0 1112 1 0010044000000 Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 3 000 000 3 000 000 6 500 000
0 1113 1 0010046000000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 27 000 000 27 000 000 25 000 000
0 1121 1 0010047000000 Daň z příjmu právnických osob odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 250 000 000 250 000 000 275 000 000
0 1122 1 0010048000000 Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 11 000 000 36 272 710 20 000 000
0 1211 1 0010049000000 Daň z přidané hodnoty odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 520 000 000 520 000 000 560 000 000
0 1334 1 0010050000000 Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 145 000 145 000 145 000
0 1335 1 0010051000000 Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 150 000 150 000 150 000
0 1511 1 0010054000000 Daň  z věcí nemovitých odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 125 000 000 125 000 000 125 000 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem 120 316 000 120 316 000 101 211 000

0 1332 1 0010057000000 Poplatky - znečišťování ovzduší odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 15 000 15 000 10 000
0 1340 1 0010058000000 Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 45 000 000 45 000 000 45 000 000
0 1341 1 0010059000000 Poplatky - psi odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 2 500 000 2 500 000 2 500 000
0 1342 1 0010060000000 Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 1 400 000 1 400 000 1 500 000
0 1343 1 0010061000000 Poplatky - užívání veřejného prostranství odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 5 000 000 5 000 000 5 200 000
0 1345 1 0010062000000 Poplatky - ubytovací kapacity odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 1 200 000 1 200 000 1 300 000
0 1349 1 0010063000000 Poplatky - místní - zrušené odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 1 000 1 000 1 000
0 1353 1 0010052000000 Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění odb. dopravy / 000200100000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
0 1351 1 0010064000000 Odvody - výtěžek z provozování loterií odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 3 500 000 3 500 000 4 000 000
0 1355 1 0010065000000 Odvody - výherní hrací přístroje odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 60 000 000 60 000 000 40 000 000

Správní poplatky 26 050 000 26 050 000 28 520 000

0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 150 000 150 000 120 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní stavební úřad / 000200060000 3 500 000 3 500 000 3 000 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odb. životního prostředí / 000200070000 400 000 400 000 400 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odb. správní a živnostenský / 000200080000 9 000 000 9 000 000 10 000 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odb. dopravy / 000200100000 13 000 000 13 000 000 15 000 000

B) Přijaté transfery 67 880 999 69 724 282 68 605 000

Pravidelné dotace 64 900 000 66 527 283 66 000 000

0 4112 1 0010040000000 Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu odd. rozpočtu a financování / 000300120027 64 900 000 66 527 283 66 000 000
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2017 780 999 996 999 405 000

0 4116 1 0010332000000 Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 74 004 112 063 7 929
0 4116 1 0010332000000 Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) odd. rozpočtu a financování / 000300120027 345 996 523 937 37 071
0 4121 1 0010097000000 Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí odb. správní a živnostenský / 000200080000 20 000 20 000 20 000
0 4121 1 0010186000000 Přijaté neinvestiční transfery od obcí odd. školství a kultury / 000500170039 340 999 340 999 340 000

Konsolidační položky  - Smuteční fond 2 200 000 2 200 000 2 200 000

6330 4134 1 0010002000009 Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond odd. technické správy / 000600040003 1 100 000 1 100 000 1 100 000
6330 4139 1 0010003000009 Příjem na ZBÚ - Smuteční fond odd. technické správy / 000600040003 1 100 000 1 100 000 1 100 000

C) Příjmy z hospodářské činnosti města 17 180 000 18 692 910 16 482 910

6330 4131 1 0010041000000 Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města odd. rozpočtu a financování / 000300120027 17 180 000 18 692 910 16 482 910

D) Příjmy ze společností a podílů v nich 41 000 000 Kč 41 000 000 42 075 000

Příjmy z hospodáření 5 000 000 5 000 000 6 000 000

6310 2142 24 0021xxxxxxxxx Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. odd. rozpočtu a financování / 000300120027 5 000 000 5 000 000 5 000 000
6310 2142 25 0010256000000 Podíl na zisku a z dividend  Liberecká IS odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 0 1 000 000
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Další příjmy 12 500 000 12 500 000 12 575 000

6310 2141 27 0010206000000 Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. odd. rozpočtu a financování / 000300120027 7 500 000 7 500 000 7 575 000

0 2412 28 0010039000000
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál 

Ještěd, a. s. odd. rozpočtu a financování / 000300120027 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Další příjmy (kapitálové) 23 500 000 23 500 000 23 500 000

6310 3129 27 0010205000000
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál 

Liberec odd. rozpočtu a financování / 000300120027 23 500 000 23 500 000 23 500 000

E) Fondy oprav a investic příjmy 37 287 041 37 003 413 37 920 217

3111 2122 - 0010087000000 Odvody - odpisy MŠ odd. školství a kultury / 000500170039 7 234 456 7 248 805 7 281 494
3113 2122 - 0010088000000 Odvody - odpisy ZŠ odd. školství a kultury / 000500170039 14 933 809 14 933 809 13 547 693
3114 2122 220 0021xxxxxxxxx Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská odd. školství a kultury / 000500170039 0 0 1 619 735
3231 2122 222 0021xxxxxxxxx Odvody - odpisy ZŠ Orlí odd. školství a kultury / 000500170039 0 0 320 700
3741 2122 2 0010092000000 Odvody - odpisy Botanická zahrada odd. školství a kultury / 000500170039 2 988 937 2 988 937 2 988 936
3741 2122 3 0010091000000 Odvody - odpisy Zoologická zahrada odd. školství a kultury / 000500170039 9 374 058 9 374 058 9 720 180
3311 2122 4 0010090000000 Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy odd. školství a kultury / 000500170039 2 430 151 1 814 161 1 869 228
3311 2122 5 0010089000000 Odvody - odpisy Naivní divadlo odd. školství a kultury / 000500170039 251 640 251 640 251 640
3421 2122 10 0010371000000 Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník odd. školství a kultury / 000500170039 0 318 334 240 144
3529 2122 7 0010094000000 Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče odd. humanitní / 000500170040 53 990 53 990 60 467
1032 2122 9 0010254000000 Odvody - odpisy Městské lesy odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 20 000 19 679 20 000

F) Financování, kladné úroky apod. 10 134 100 10 184 700 5 044 000

Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. 10 000 000 10 000 000 5 000 000

6310 2144 1 0010006000000 Příjmy - výnosy z amortizačního fondu odd. rozpočtu a financování / 000300120027 10 000 000 10 000 000 5 000 000
Kladné úroky z provozních účtů města 134 100 184 700 44 000

6310 2141 1 0010007000000 Příjmy z úroků - výdajový v KB odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010008000000 Příjmy z úroků - základní v KB odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 500 500
6310 2141 1 0010009000000 Příjmy z úroků - příjmový v ČS odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 500 500
6310 2141 1 0010010000000 Příjmy z úroků - základní v ČS odd. rozpočtu a financování / 000300120027 10 000 10 000 3 000
6310 2141 1 0010011000000 Příjmy z úroků - výdajový v ČS odd. rozpočtu a financování / 000300120027 10 000 10 000 3 000
6310 2141 1 0010014000004 Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odd. školství a kultury / 000500170039 0 500 500
6310 2141 1 0010015000008 Příjmy z úroků Sportovní fond odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 0 7 000 2 000
6310 2141 1 0010016000006 Příjmy z úroků Kulturní fond odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 0 500 100
6310 2141 1 0010017000011 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 10 000 1 700
6310 2141 1 0010018000000 Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010019000012 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 14 000 1 200
6310 2141 1 0010020000000 Příjmy z úroků ČS dluhopis odd. rozpočtu a financování / 000300120027 50 000 50 000 10 000
6310 2141 1 0010021000000 Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010022000000 Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí odd. rozpočtu a financování / 000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010023000000 Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010024000000 Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010025000000 Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank odd. rozpočtu a financování / 000300120027 200 200 100
6310 2141 1 0010026000000 Příjmy z úroků ČNB dotační odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010027000000 Příjmy z úroků ČNB SFDI odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010029000001 Příjmy z Ekofondu odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 100 100
6310 2141 1 0010030000005 Příjmy z úroků Fond zdraví odd. humanitní / 000500170040 0 100 50
6310 2141 1 0010031000002 Příjmy z úroků Fond prevence odd. humanitní / 000500170040 0 100 50
6310 2141 1 0010032000010 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 2 000 200
6310 2141 1 0010033000000 Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky odd. rozpočtu a financování / 000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010135000000 Příjmy z úroků - příjmový v KB odd. rozpočtu a financování / 000300120027 1 000 1 000 100
6310 2141 1 0010136000000 Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový odd. rozpočtu a financování / 000300120027 60 000 60 000 10 000
6310 2141 1 0010263000000 Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet odd. rozpočtu a financování / 000300120027 200 200 1 000

6310 2141 1 0010279000014 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních 

zařízení
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 500 500

6310 2141 1 0010280000015 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy / 000600040003 0 5 000 2 000

Příloha usnesení č. 755/2016



Příloha č. 1

6310 2141 1 0010281000016 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a 

prostoru odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 200 500

6310 2141 1 0010282000017 Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 1 000
6310 2141 1 0010283000018 Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / 000500170040 0 200 200

6310 2141 1 0010284000019 Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického 

zařízení
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 500

6310 2141 1 0010285000020 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 500 500
6310 2141 1 0010286000021 Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů odd. získávání dotací / 000300140044 0 200 500
6310 2141 1 0010287000022 Příjmy z úroků Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000 0 200 200
6310 2141 1 0010358000000 Příjmy z úroků Směnečný program odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 500 200
6310 2141 1 0010349000024 Příjmy z úroků Fond cyklodopravy odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 500
6310 2141 1 0010351000026 Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 0 500 500
6310 2141 1 0010353000028 Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 0 500 200
6310 2141 1 0010352000027 Příjmy z úroků Fond vzdělávání odd. školství a kultury / 000500170039 0 500 200
6310 2141 1 0010350000025 Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence odd. humanitní / 000500170040 0 500 200
6310 2141 1 0010028000009 Příjmy z úroků Smuteční fond odd. technické správy / 000600040003 0 5 000 1 000
6310 2141 1 0010348000023 Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 0 500 300

G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené 60 314 165 87 359 063 87 817 666

Příjmy z pokut 9 333 000 9 333 000 9 488 000

3769 2212 1 0010055000000 Pokuty - ukládané ČIŽP odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 200 000 200 000 200 000
2119 2343 1 0010056000000 Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 50 000 50 000 50 000
2169 2212 1 0010066000000 Pokuty - stavební přestupek občan odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 150 000 150 000 100 000
2169 2212 1 0010067000000 Pokuta - živnostenské odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 200 000 200 000 200 000

2169 2212 1 0010068000000 Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 100 000 100 000 100 000

2299 2212 1 0010069000000 Pokuty - vozidla odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 1 000 1 000 1 000
2299 2212 1 0010070000000 Pokuty - řidiči odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 4 500 000 4 500 000 5 000 000
2299 2212 1 0010071000000 Pokuty - doprava odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 200 000 200 000 300 000
2299 2212 1 0010072000000 Pokuty - přestupky doprava odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 10 000 10 000 5 000
2299 2212 1 0010144000000 Pokuty - vlastníci vozidel odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 800 000 800 000 850 000
2299 2212 1 0010145000000 Pokuty - vážení vozidel odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 100 000 100 000 50 000
3319 2212 1 0010073000000 Pokuty - tombola odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 1 000 1 000 1 000
3319 2212 1 0010074000000 Pokuty - státní památková péče odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 1 000 1 000 1 000
3429 2212 1 0010075000000 Pokuty - výherní automaty odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 10 000 10 000 10 000
3769 2212 1 0010076000000 Pokuty - ochrana přírody a krajiny odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 10 000 10 000 10 000
3769 2212 1 0010077000000 Pokuty - voda odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 30 000 30 000 25 000
3769 2212 1 0010078000000 Pokuty - lesní hospodářství odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 10 000 10 000 30 000
3769 2212 1 0010079000000 Pokuty - odpady odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 100 000 100 000 100 000
3769 2212 1 0010080000000 Pokuty - týrání zvířat odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 30 000 30 000 40 000
3769 2212 1 0010081000000 Pokuty - ovzduší odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 10 000 10 000 5 000
3769 2212 1 0010082000000 Pokuty - půdní fond odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 20 000 20 000 50 000
3769 2212 1 0010083000000 Pokuty - kácení  stromů odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 40 000 40 000 100 000
5311 2212 1 0010084000000 Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 2 500 000 2 500 000 2 000 000
5311 2212 1 0010085000000 Pokuty - fyzické osoby odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 250 000 250 000 250 000
3769 2324 1 0010086000000 Náklady řízení - životní prostředí odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 10 000 10 000 10 000

Příjmy ostatní 50 981 165 78 026 063 78 329 666

5311 2111 1 0010001000000 Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách Městská policie / 000110000000 734 121 3 119 121 3 180 000
5311 2111 1 0010170000000 Příjmy  z poskytování služeb - dopravní výchova Městská policie / 000110000000 128 800 128 800 128 800
3632 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) odd. technické správy / 000600040003 2 200 000 2 200 000 2 200 000
3632 2111 1 0010185000000 Příjmy za služby - hřbitovní místa odd. technické správy / 000600040003 200 000 994 854 1 000 000
3632 2139 1 0010184000000 Příjmy z pronájmu hřbitovních míst odd. technické správy / 000600040003 20 000 20 000 20 000
2221 2324 20 0010163000000 Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) odd. technické správy / 000600040003 0 8 032 302 8 032 302
2221 2324 20 0010278000000 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava odd. technické správy / 000600040003 0 15 857 020 15 857 020
3632 2329 1 0010177000000 Příjem - z pronájmu automatu na svíčky odd. technické správy / 000600040003 2 000 2 000 2 000
2219 2111 1 0010339000000 Příjem - parkovací systém odd. technické správy / 000600040003 18 000 000 18 000 000 18 000 000
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6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odd. školství a kultury / 000500170039 46 000 46 000 44 000
3613 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. školství a kultury / 000500170039 177 000 177 000 514 676
6171 2329 1 0010153000000 Příjmy - obecní mrtví odd. humanitní / 000500170040 100 000 100 000 100 000  
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. správní a živnostenský / 000200080000 129 000 100 000 120 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / 000200050008 15 000 19 722 15 000
6171 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí kancelář tajemníka / 000200050008 96 000 96 000 96 000
3599 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odd. kurátorské činnosti / 000200090022 8 000 8 000 8 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. životního prostředí / 000200070000 2 000 2 000 1 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / 000200050009 155 000 635 000 700 000
3639 2131 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí kancelář tajemníka / 000200050009 730 000 250 000 850 000
6171 2131 1 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 1 000 000 1 000 000 1 000 000
6171 3112 1 0010317000000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 5 000 000 5 000 000 2 000 000
6171 3111 1 0010318000000 Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 5 000 000 5 000 000 5 000 000
6171 2119 1 0010314000000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 3 000 000 3 000 000 3 000 000
3639 2131 1 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 324 394 324 394 324 394
3726 2329 1 0010004000000 EKO KOM - elektrošrot odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 350 000 350 000 350 000
3726 2329 1 0010005000000 EKO KOM - sběr surovin odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 4 500 000 4 500 000 4 500 000
1032 2131 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 6 000 6 000 6 000
1032 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 150 000 150 000 150 000
3726 2329 1 0010098000000 Sběr zrušených registračních značek odb. dopravy / 000200100000 10 000 10 000 10 000
6171 2324 1 0010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kancelář tajemníka / 000200050007 35 000 35 000 35 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / 000200050007 19 000 19 000 19 000
3412 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 693 850 693 850 1 376 474
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 170 000 170 000 290 000
3613 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 280 000 280 000 1 100 000
3412 2324 22 0010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 7 700 000 7 700 000 8 300 000
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Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2017

očekávaný výsledek hospodaření: 16 482 910

SU AU UZ ORJ ORG Text
rozpočet schválený 

na rok 2016

rozpočet upravený 

na rok 2016

návrh rozpočtu na rok 

2017 

VHČ NÁKLADY_2017 15 105 000
Odbor majetkové správy 13 605 000

oddělení správy objektů a zařízení/000600130031 12 349 000 10 849 000 13 605 000

501 0110 000000000 0000000001 0020450000000 R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů 80 000 80 000 200 000
501 0120 000000000 0000000001 0020451000000 R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál 40 000 40 000 40 000
501 0121 000000000 0000000001 0020452000000 R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP 350 000 350 000 450 000
501 0125 000000000 0000000001 0020453000000 R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty 74 000 74 000 100 000
501 0131 000000000 0000000001 0020845000000 R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP 20 000 20 000 20 000
501 0140 000000000 0000000001 0020495000000 R -  Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj 15 000 15 000 15 000
502 0150 000000000 0000000001 0020496000000 R - Spotřeba energie 100 000 100 000 120 000
511 0110 000000000 0000000001 0020454000000 R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce 2 200 000 2 200 000 2 500 000
511 0111 000000000 0000000001 0020846000000 R-opravy a udržování CZaSP 10 000 10 000 10 000
511 0120 000000000 0000000001 0020455000000 R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem 300 000 300 000 300 000
511 0140 000000000 0000000001 0020456000000 R-opravy a udržování-opravy bytů 3 700 000 2 200 000 2 500 000
511 0145 000000000 0000000001 0020457000000 R-opravy a udržování-opravy holobyty 300 000 300 000 300 000
511 0150 000000000 0000000001 0020458000000 R-opravy a udržování-havarijní opravy 2 200 000 2 200 000 3 000 000
511 0160 000000000 0000000001 0020459000000 R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů 1 000 000 1 000 000 1 200 000
511 0170 000000000 0000000001 0020460000000 R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů 50 000 50 000 50 000
518 0110 000000000 0000000001 0020461000000 R-ostatní služby-deratizace 60 000 60 000 250 000
518 0160 000000000 0000000001 0020466000000 R-ostatní služby-ostatní 1 000 000 1 000 000 1 500 000
518 0190 000000000 0000000001 0020468000000 R-ostatní služby-ostatní služby holobyty 100 000 100 000 100 000
518 0200 000000000 0000000001 0020469000000 R-ostatní služby - 192 b.j. 400 000 400 000 500 000
518 0220 000000000 0000000001 0020471000000 R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178 350 000 350 000 450 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 400 000

oddělení městské informační centrum/000500160038 350 000 350 000 400 000

504 0101 000000000 0000000001 0020476000000 Nákup zboží MIC - VHČ 350 000 350 000 400 000

Odbor školství a sociálních věcí 1 100 000

oddělení humanitní/000500170040 957 000 1 100 000 1 100 000

518 0120 000000000 0000000001 0020462000000 R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov 230 000 230 000 230 000
518 0130 000000000 0000000001 0020463000000 R-ostatní služby-náklady na bankovní služby 35 000 35 000 35 000
518 0140 000000000 0000000001 0020464000000 R-ostatní služby-poštovné, SIPO 22 000 22 000 22 000
518 0150 000000000 0000000001 0020465000000 R-ostatní služby-soudní výlohy 150 000 150 000 150 000
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518 0180 000000000 0000000001 0020467000000 R-ostatní služby-BD Stadion 270 000 270 000 270 000
518 0210 000000000 0000000001 0020470000000 R-ostatní služby - podíl na nákladech společn. 250 000 393 000 393 000

VHČ VÝNOSY 2017 31 587 910 Kč
Kancelář primátora 726 910

kancelář primátora/000100020000 0 116 910 726 910

604 0100 000000000 0000000001 0010109000000 Výnosy z prodeje zboží - vstupenky 0 116 910 116 910
602 0100 000000000 0000000001 0010099000000 Výnosy z prodeje služeb - inzerce 0 610 000 610 000

Odbor správní a živnostenský 15 000

Odbor správní a živnostenský/000200080000 0 29 000 15 000

602 0100 000000000 0000000001 0010132000000 Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál 0 29 000 15 000

Odbor správy veřejného majetku 1 700 000

oddělení technické správy/000600040003 1 700 000 1 700 000 1 700 000

602 0100 000000000 0000000001 0010155000000 Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv. 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 1 260 000

oddělení městské informační centrum/000500160038 620 000 630 000 630 000

602 0100 000000000 0000000001 0010108000000 Výnosy z prodeje služeb - průvodci 20 000 20 000 20 000
602 0100 000000000 0000000001 0010132000000 Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál 0 10 000 10 000
604 0100 000000000 0000000001 0010109000000 Výnosy z prodeje zboží - vstupenky 200 000 200 000 200 000
604 0100 000000000 0000000001 0010110000000 Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů 400 000 400 000 400 000

oddělení cestovního ruchu a sportu 0 630 000 630 000

602 0100 000000000 0000000001 0010188000000 Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy 0 630 000 630 000

Odbor školství a sociálních věcí 27 386 000

oddělení humanitní/000500170040 27 386 000,00 27 386 000,00 27 386 000

603 0110 000000000 0000000001 0010121000000 R - výnosy z pronájmu - nájemné byty 26 276 000 26 276 000 26 276 000
603 0130 000000000 0000000001 0010122000000 R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory 1 110 000 1 110 000 1 110 000

Odbor majetkové správy 500 000

oddělení majetkové evidence a dispozic / 000600130030 500 000 500 000 500 000

602 0100 000000000 0000000001 0010188000000 Výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy 500 000 500 000 500 000
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Návrh rozpočet 2017_Financování -12 060 000 Kč

 

ODPA POL ORJ ORG Název akce Název odboru/oddělení / ORJ2

rozpočet 

schválený na 

rok 2016

rozpočet upravený na rok 

2016

návrh 

rozpočtu na 

rok 2017
Financování - kladné úroky apod. 277 000 000

Financování - převod rezervace finančních prostředků 77 000 000 77 000 000 277 000 000

0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroků dluhopisu - převod rezervy 2016 odbor ekonomiky / 000300120027 52 000 000 52 000 000 52 000 000
0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úřoků směnky - převod rezervy 2016 odbor ekonomiky / 000300120027 25 000 000 25 000 000 25 000 000
0 8127 1 0021xxxxxxxxx Příjem z umořovacího fondu - dluhopis odbor ekonomiky / 000300120027 0 0 200 000 000

Financování - úvěry, splátky apod. -289 060 000

Dluhopis, směnka 0 0 -288 000 000

0 8128 1 0021xxxxxxxxx Splátka směnky odbor ekonomiky / 000300120027 0 0 -88 000 000
0 8128 1 0021xxxxxxxxx Splátka dluhopisu - refinancování odbor ekonomiky / 000300120027 0 0 -200 000 000

Provozní úvěry ostatní -1 060 000 -1 060 000 -1 060 000

0 8124 1 0019502000000 Splátka půjčky SFŽP odbor ekonomiky / 000300120027 -1 060 000 -1 060 000 -1 060 000

Příloha usnesení č. 755/2016



 31 

Příloha č.1 – Kupní smlouva 

 
 

Příloha usnesení č. 759/2016



 32 

 
 

Příloha usnesení č. 759/2016



 33 

 
 

Příloha usnesení č. 759/2016



 34 

 

Příloha usnesení č. 759/2016



 35 

 
 

 

Příloha usnesení č. 759/2016



 5 

Příloha č. 1 – Kupní smlouva č. 4996/ULB/2016 vč. Doložky ke Kupní smlouvě 

 

Příloha usnesení č. 760/2016



 6 

 

Příloha usnesení č. 760/2016



 7 

 

Příloha usnesení č. 760/2016



 8 

 

Příloha usnesení č. 760/2016



 9 

 

Příloha usnesení č. 760/2016



 12

Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 13

Příloha č. 3 

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 14

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 15

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 16

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 17

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 18

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 19

 

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 20

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 21

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 22

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 23

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 24

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 25

 

Příloha č. 4 

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 
26  

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 
27  

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 28

Příloha usnesení č. 776/2016



 29

 

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 30

 

Příloha usnesení č. 776/2016



 8

Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 9

Příloha č. 3 

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 10

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 11

 

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 12

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 13

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 14

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 15

 

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 16

 

Příloha usnesení č. 777/2016



 9

Příloha č. 2 

 

 

 

Příloha usnesení č. 778/2016



 4

Příloha č. 1 

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 5

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 6

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 7

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 8

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 9

¨ 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 10

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 11

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 12

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 13

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



 14

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 779/2016



Příloha č. 1 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY 
č.j. OLP/4364/2016 

č.j. SML … 
dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů 
 
 
Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  
IČO 70891508 
DIČ CZ70891508 
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje 

jako postupitel  

a 

statutární město Liberec 
se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČO 00262978 
DIČ CZ00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem  

jako postupník  

a 

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 
se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 
IČO 71294511 
zastoupená Mgr. Martou Kultovou, ředitelkou 

jako příspěvková organizace postupníka  

a 

Junák – český skaut, přístav Flotila Liberec, z.s. 
se sídlem Kaplického 362, Liberec XXIII – Doubí, 463 12 Liberec 
IČO 46748725 
zastoupený Ing. Pavlem Langrem, statutárním zástupcem 

jako dlužník 
 
 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

(1) Postupitel a dlužník uzavřeli dne 21. 1. 2016 kupní smlouvu č.j. OLP/3536/2015, kterou 
postupitel převedl vlastnické právo ke stavbě specifikované v čl. I odst. 1 kupní smlouvy (dále 
jen „stavba Flotily“) na dlužníka a dlužník se v čl. IV odst. 3 zavázal, že po dobu 10 let umožní 
bezplatné užívání nemovitosti příspěvkové organizaci postupitele Dům dětí a mládeže Větrník, 
Liberec 1, Riegrova 16, p.o. pro výkon zájmové činnosti příspěvkové organizace. Kupní 
smlouva je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). 

(2) Postupitel a postupník uzavřeli dne 13. 7. 2016 Smlouvu o vzájemném převodu činností, 
majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků, č.j. OLP/739/2016 (dále jen 
„Smlouva o převodu činností“), na jejímž základě postupitel převádí činnosti, majetek, práva, 
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povinnosti a závazky související s činností zrušované příspěvkové organizace postupitele Dům 
dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, p.o. (dále jen „příspěvková organizace 
postupitele“) na postupníka a jím nově zřizovanou příspěvkovou organizaci Dům dětí 
a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace. Postupitel se zavázal postupníkovi, že 
pohledávky plynoucí z kupní smlouvy, tj. zejm. právo bezúplatně užívat stavbu Flotily po dobu 
10 let postoupí na postupníka a jím nově zřízenou příspěvkovou organizaci.  

 
Článek II 

(1) Postupitel prohlašuje, že má vůči dlužníkovi - organizaci Junák – český skaut, přístav Flotila 
Liberec, z.s., pohledávku vyplývající z článku IV odst. (3) kupní smlouvy spočívající v právu 
na bezúplatné užívání stavby Flotily po dobu 10 let ode dne vkladu vlastnického práva ke 
stavbě Flotily ve prospěch dlužníka, a to pro účely výkonu zájmové činnosti příspěvkové 
organizace postupitele alespoň jeden den v týdnu a bezplatného uskladnění movitého majetku 
ve stavbě, za podmínek v čl. IV odst. 3 kupní smlouvy dále uvedených (dle jen „pohledávka“), 
a dále práva s touto pohledávkou spojená uvedená v čl. IV odst. (4) až (6) kupní smlouvy.   

(2) V souvislosti s převodem činnosti příspěvkové organizace postupitele na příspěvkovou 
organizaci postupníka postupitel postupuje touto smlouvou bezúplatně postupníkovi celou 
pohledávku včetně práv s ní spojených, jak je specifikováno v předchozím odst. 1 tohoto 
článku. 

(3) Postupník prohlašuje, že mu je známa celá problematika spojená s výše uvedenou pohledávkou 
a celou pohledávku včetně práv s ní spojených do svého výlučného vlastnictví nabývá.  

(4) Postupník prohlašuje, že právo na bezplatné užívání stavby Flotily, jež je obsahem postupované 
pohledávky, bude vykonávat prostřednictvím své nově zřízené příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace.  

 
Článek III 

Postupitel prohlašuje, že pohledávku uvedenou v čl. II této smlouvy lze zcizit a postoupení této 
pohledávky ujednání postupitele nevylučují.  

 
Článek IV 

Dlužník výslovně prohlašuje, že postoupení pohledávky dle této smlouvy bere na vědomí a souhlasí 
s ním a zavazuje se na výzvu příspěvkové organizace postupníka uzavřít s příspěvkovou organizací 
postupníka smlouvu o bezplatném užívání nemovitosti v rozsahu uvedeném v čl. IV odst. (3) kupní 
smlouvy. 

 
Článek V 

(1) Ostatní právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy jej provádějícími a doplňujícími. Veškeré 
spory z této smlouvy budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu České republiky.  

(2) Smluvní strany se zavazují k poskytnutí vzájemné součinnosti k naplnění účelu této smlouvy.  

(3) Ve smyslu § 564 občanského zákoníku lze změny a doplňky této smlouvy činit pouze formou 
písemných číslovaných dodatků, a to pouze v listinné podobě, přičemž pro vyloučení 
pochybností nelze tuto smlouvu měnit či doplňovat ústně ani emailem či jinými elektronickými 
zprávami. 

(4) Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), použije se § 576 obč. zák. 
obdobně.  
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(5) Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Postupitel 
obdrží tři vyhotovení, postupník, příspěvková organizace postupníka a dlužník obdrží každý po 
jednom vyhotovení.  

(6) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje 
jejich pravou a svobodnou vůli. 

 
Článek VI 

(1) Postoupení pohledávky podle této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města 
Liberec dne ………………. usnesením č. ………………. 

(2) Postoupení pohledávky podle této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje 
……….. 2016 usnesením č. …../16/ZK. 

(3) Tato smlouva je platná a účastníci jsou jí vázáni již dnem podpisu. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, kdy postupitel se zavazuje tuto povinnost splnit do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy. 

 
 
V Liberci dne …...........................   V Liberci dne …............................... 
 
 
 
 
 
 
…..................................................   …..................................................... 
Martin Půta      Tibor Batthyány      
hejtman Libereckého kraje    primátor statutárního města Liberec 
 
 
 
 
V Liberci dne …...........................   V Liberci dne …............................... 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………… 
Ing. Pavel Langr, statutární zástupce   Mgr. Marta Kultová 
Junák – český skaut, přístav Flotila Liberec, z.s.      Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,  
                                                                                   příspěvková organizace 
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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 
 
Oblastní charita Liberec, církevní a náboženské společnosti 
se sídlem Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1 
IČ: 265 206 99 
zastoupená  Bc. Františkem Sehořem, statutárním zástupcem 
číslo bankovního účtu: 29 00 62 31 73/2010 
(dále jen příjemce) 

 

 

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

 
I. 

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

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na podporu 
poskytování sociálních služeb dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o sociálních službách), Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince č. 
registrace 6940940 (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. 
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m) tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.  
 

4. Dojde-li poskytnutím dotace dle této smlouvy k nadměrnému financování sociální služby nad 
rámec hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen nadměrnou část dotace 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 
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b. písemnou zprávu o poskytování služby za období, na které byla dotace poskytnuta. 
 

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; 
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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); 

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. 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). 

 

5. 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. 

 

 
6. 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).  
 

7. 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.  

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

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla Rada města 
Liberec usnesením č. ….. ze dne …... 
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V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele                                                                 Za příjemce 
 
 
 
…………………………………..     ……………………………………   
Mgr. Pavel Kalous     Bc. František Sehoř,  
vedoucí odboru školství a sociálních věcí                            statutární zástupce Oblastní charita Liberec 
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P r o t o k o l   č. 9/2016 
o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona 
č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 
 
I. Kontrolní orgán 
Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 
 
 
Složení kontrolní skupiny: 
Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu  
Členka: Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu 
Členka: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
 
 
II. Kontrolovaná osoba 
Identifikace: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace, Krejčího 
1172/3, Liberec 6 (dále jen „organizace“), IČO 65100654. 
Ředitelka organizace Mgr. Lenka Škodová byla jmenovaná do funkce s účinností od 1.5.2011 
na dobu neurčitou. S účinností od 1.1.2000 byla jmenovaná zástupkyně ředitelky. 
Zřizovací listina ze dne 1.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaného organizaci 
k hospodaření. 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v organizaci za rok 2014 činil 87,39 
a v roce 2015 82,60. 
 
 
III. Zahájení kontroly 
Kontrola na místě byla zahájena dne 13.6.2016 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce 
organizace a pokračovala dne 14.6.2016 a 16.6.2016, kdy byla na místě ukončena. 
Přítomni: Mgr. Lenka Škodová, Ing. Věra Najmanová (ekonomka), Klára Zmatlíková (hlavní 
účetní), Martina Bubnová, Jaroslava Pešková, Ing. Marie Vozobulová. 
 
V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený 
Usnesením č. 37/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením § 5 
odst. 2a) kontrolního řádu předáno řediteli organizace Pověření ke kontrole č. 9/2016 podepsané 
Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec. 
 
 
IV. Předmět kontroly 
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního 
kontrolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná 
veřejnosprávní kontrola. 
 
 
V. Kontrolované období 
Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016. 
 
 
VI. Poslední kontrolní úkon 
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Poslední kontrolní úkon byl proveden 1.7.2016, ekonomka organizace zaslala emailem 
podklady k přijatým darům. 
 
 
VII. Kontrolní zjišt ění 
 
1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 
– č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „ZFK“), 
– č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 416“), 
– č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 
– č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 
– č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 
„MRP“), 
– č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 
– č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 
– vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen 
„vyhláška o inventarizaci“), 
– České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 
– č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen 
„vyhláška FKSP“), 
– a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 
 
 
Mezi podklady ke kontrole byla předložena Vnitřní směrnice pro období roku 2013, která 
je průběžně dle potřeby aktualizována. Jednalo se o dokument svázaný pevnou vazbou. 
Aktuální směrnice, včetně příloh, byla pouze v elektronické podobě uložena na intranetových 
stránkách organizace. V jednotlivých částech směrnice byly stanoveny podmínky pro postup 
zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Vnitřní směrnice obsahovala: 

1) Aktuální účtový rozvrh vč. číselníků dokladů a používaných symbolů, analytik. Účetní 
knihy a forma jejich vedení. 

2) Pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence.  
3) O evidenci, účtování a oceňování zásob. 
4) Účetní závěrka. 
5) Hospodaření s peněžními prostředky. 
6) Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období, roční účetní závěrky 

a závěrky.  
7) Pro časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohadných položek. 
8) Poskytování a účtování cestovních náhrad. Zajištění stravování pro zaměstnance. 
9) Upravující oběh účetních dokladů. 
10) Zásady pro čerpání FKSP. 
11) K finanční kontrole. 
12) Archivace účetních písemností, uschovací doby.  
13) Rozúčtování nákladů a výnosů režijních středisek. 
14) Vnitřní platový předpis. 
15) Ceníky služeb poskytovaných organizací CZaSP. 
16) Organizační řád.  
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17) Pracovní řád. 
18) K provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance.  
19) K zajištění požární ochrany.  
20) K provádění školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
21) O poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů 

a pracovní obuvi.  
22) Hodnocení rizik jednotlivých pracovních činností, kategorizace práce.  
23) Pracovní úrazy.  
24) Pro provozování osobní dopravy.  
25) K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
26) K provádění doplňkové činnosti. 

 
Zjištění:  
1) Součástí směrnice č. 1 – Aktuální účtový rozvrh vč. číselníků dokladů a používaných 
symbolů, analytik je příloha č. 1 Účtová osnova, která obsahuje i účty, které organizace 
nepoužívá. 
2) Ve směrnici č. 5 Hospodaření s peněžními prostředky bylo uvedeno, že organizace používá 
dvě pokladny (samostatně pro hospodářskou a hlavní činnost). Ve skutečnosti používá pouze 
pokladnu pro hlavní činnost. 
3) Ve směrnici č. 11 K finanční kontrole byly v odstavci „Individuální příkazy“ uvedeny 
činnosti, které organizace neprovádí a které nejsou zákonem či ZL povoleny (např. poskytnutí 
a přijetí půjček, úvěrů, výpomocí, vystavení či přijetí směnky, aj.). 
4) Ve směrnici č. 25 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. I, odst. 5 je uvedena 
hodnota dodávek a služeb ve výši Kč 1 mil., v případě stavebních prací Kč 3 mil., bez DPH. 
Uvedené hodnoty odpovídají ustanovení zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění 
k 1.1.2013. Dle čl. 5, bodu 12) této směrnice je možná akceptace potvrzené objednávky jako 
smluvního dokumentu, což je vzhledem k platnosti zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., 
nyní již nepřípustné. 
5) Ve směrnici č. 26 K doplňkové činnosti bylo nesprávně uvedeno, že pronájem nebytových 
prostor upravuje zákon č. 116/1990 o nájmu a podnájmu, jehož účinnost skončila dne 
31.12.2013. 
Ve všech směrnicích je nazývána doplňková činnost jako hospodářská činnost. 
 
Uvedené nesrovnalosti v oblasti vnitřních norem řízení byly projednány s ředitelku organizace 
a bylo doporučeno provést jejich revizi a uvést vše do souladu s platnými zákonnými normami 
a dbát v praxi na jejich dodržování. 
 
 
2) Vnitřní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 
 
a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 
Nesrovnalosti zjištěné při minulé kontrole byly ve všech bodech projednány na místě a ředitelka 
organizace přislíbila nápravu. Nebyla uložena nápravná opatření. 
 
b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK) 
Součástí Vnitřní směrnice byla směrnice K finanční kontrole, která nebyla vypracována zcela 
v souladu se ZFK a vyhl. č. 416. Bylo zde nesprávně uvedeno, že hlavní účetní ve funkci 
pokladní organizace provádí pouze průběžnou kontrolu. Tato činnost byla uvedena v pracovní 
náplni hlavní účetní a byly předloženy písemné dokumenty o jejím provádění. Ve většině 
případů se jednalo o řídící kontrolu následnou.  
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Součástí směrnice bylo pověření pro pracovníky vykonávající funkci příkazce operace (dále jen 
„PO“), správce rozpočtu (dále jen „SR“) a hlavní účetní (dále jen „HÚ“). Organizace pracuje 
s limitovanými přísliby.  
Organizace nepředložila písemný záznam o provádění předběžné řídící kontroly po vzniku 
nároku – viz vydané faktury. Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku nebyla prováděna 
v souladu se ZFK. Řídící kontrolu prováděl PO a SR – viz přijaté faktury.  
Ředitelka organizace předložila písemné záznamy o provádění následné řídící kontroly  
Zjištění: 
Z uvedených skutečností vyplývá, že ZFK nebyl v organizace zcela pochopen a tím 
i dodržován. Nesrovnalosti byly projednány s ředitelkou organizace. 
 
c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 
Za období roku 2016 byly předloženy objednávky č. 1 - 85, na kterých byl správně uveden 
podpis PO a SR. 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 
 
a) Příspěvky od SML (v Kč) 
rok 2014 
neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím – provoz 18.000.000,- 
příspěvek na odpisy           697.000,- 
 
rok 2015 
neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím – provoz 18.700.000,- 
příspěvek na odpisy           767.000,- 
 
b) Ostatní příspěvky 
rok 2014 
dotace Liberecký kraj – pečovatelská a odlehčovací služba      239.000,-  
(z toho 23.900,- Kč poskytnuto organizaci až v roce 2015) 
dotace MPSV – podpora poskytování sociálních služeb    2.593.100,- 
 
rok 2015 
dotace Liberecký kraj -              23.900,-  
(doplatek z roku 2014) 
dotace Liberecký kraj – pečovatelská a odlehčovací služba       143.000,-  
(dotace je určena k čerpání v roce 2016) 
dotace MPSV – podpora poskytování sociálních služeb    3.863.000,- 
 
c) Informace o dotacích z prostředků EU 
Za oba kontrolované roky 2014 a 2015 čerpala organizace finanční prostředky EU 
prostřednictvím Úřadu práce České republiky v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst 
v Libereckém kraji II“ a „Společensky účelná pracovní místa“. V roce 2014 bylo celkem 
poskytnuto Kč 1.049.000,- a v roce 2015 Kč 650.942,-. 
V době kontroly ředitelka organizace čerpání prostředků EU neplánovala.  
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d) Závazné ukazatele a jejich plnění 
Závazné ukazatele nebyly organizaci na kontrolované období stanoveny.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: 
 
a) Účetní závěrka 
Účetní závěrka za rok 2014 a 2015 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem a založena 
do Sbírky listin. 
 
Za rok 2014 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 1.919.237,38 
– poskytování služeb pro obec Stráž nad Nisou, úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní 
výkony, dotace úřadu práce, úhrady klientů za poskytnuté služby, aj. Pohledávka 
za zdravotními pojišťovnami byla k 31.12.2014 ve výši Kč 290.665,38 se splatností v lednu 
roku 2015, kdy byly pohledávky uhrazeny. Pohledávky vykázané za odběrateli – klienty ve výši 
Kč 1.300.648,-byly ve většině případů před splatností. Veškeré pohledávky z roku 2014 byly 
v průběhu následujícího roku uhrazeny.  
 
Za rok 2015 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 1.627.101,78 
– pronájem nebytových prostor, poskytování služeb, úhrady zdravotních pojišťoven, dotace 
z úřadu práce, úhrady klientů, aj. Pohledávka za zdravotními pojišťovnami k 31.12.2015 byla 
ve výši Kč 318.353,78 se splatností v lednu roku 2016, kdy byly veškeré pohledávky uhrazeny. 
Pohledávky vykázané za odběrateli – klienty ve výši Kč 1.160.665,- byly ve většině případů 
před datem splatnosti. 
Organizace vykázala na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávku ve výši 
Kč 1.056,45, kdy organizace žádala vrácení daně z úroků. V lednu roku 2016 byla daň 
organizaci vrácena. Veškeré pohledávky z roku 2015 byly v průběhu následujícího roku 
uhrazeny.  
 
Organizaci za oba kontrolované roky nevznikla povinnost vytvářet opravné položky 
k dlouhodobým pohledávkám, neboť pohledávky vzniklé v jednom roce byly uhrazeny v roce 
následujícím.  
Za rok 2015 vykázala organizace na účtu 557 – Náklady z odepsaných pohledávek – 
pohledávky ve výši Kč 22.495,-. Rada města Liberec usnesením č. 599/2015 a 975/2015 
schválila odpis nedobytných pohledávek v souladu se ZL. Jedná se o pohledávky za zemřelými 
klienty organizace. 
Organizace účtuje o odepsaných pohledávkách na podrozvahovém účtu 905 – Vyřazené 
pohledávky. 
 
 
b) Inventarizace majetku 
Organizace předložila na kontrolované roky 2014 a 2015 Plán prvotních inventur, Ustanovení 
inventarizační komise, Záznam o školení členů DIK, Prohlášení odpovědné osoby, 
Inventarizační zprávu. Organizace postupovala při provádění inventarizací dle Směrnice rady 
č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec. 
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Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou 
inventarizací. Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno v souladu se ZL. 
 
Za roky 2014 a 2015 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů.  
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2014 byla provedena inventarizace účtu 381 – 
Náklady příštích období ve výši Kč 222.255,- a v rozvaze byla uvedena částka Kč 222.255,85. 
V roce 2015 byla provedena inventarizace účtu 411 – Fond odměn ve výši 
Kč 101.966,81 a v rozvaze byla uvedena částka Kč 101.906,81. Tyto drobné chyby byly 
projednány s ředitelkou organizace na místě.  
 
Podrozvahová evidence byla vedena. 
 
Zjištění: 
Na oba kontrolované roky byla předsedou inventarizační komise jmenovaná zaměstnankyně 
(vedoucí okrsku), která zastávala funkci PO pro limitovaný příslib LP4/11, okrsek Borový vrch. 
 
Nedostatek: 
Organizace nepostupovala zcela v souladu s vyhláškou o inventarizaci a směrnicí rady č. 14RM 
Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec. Předsedou inventarizační komise 
nemůže být zaměstnanec ve funkci PO, protože v průběhu roku rozhoduje o nakládání 
s majetkem organizace. Pokud je takovému zaměstnanci přidělena funkce předsedy 
inventarizační komise, nejsou eliminována rizika v souladu se ZFK.  
 
 
c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 
Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč -92.375,49 a z doplňkové 
činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 134.438,66. Neinvestiční dotace na provoz nebyla 
vyčerpaná. Zřizovatel schválil odvod uspořené částky ve výši Kč 23.028,- do rozpočtu 
zřizovatele, příděl do rezervního fondu organizace ve výši Kč 3.807,03 a do fondu odměn 
Kč 15.228,14.  
Za rok 2015 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč 0,-, 
z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 209.377,98. Neinvestiční dotace na provoz 
nebyla vyčerpána. Zřizovatel schválil odvod uspořené částky ve výši Kč 618.767,03 
do rozpočtu zřizovatele, příděl do rezervního fondu ve výši Kč 167.502,38 a do fondu odměn 
Kč 41.875,60. 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
d) Fondové hospodaření 
stav účtu v Kč      k 31.12.2014   k 31.12.2015 
411 – Fond odměn          86.678,67                 101.906,81 
413 – Rezervní fond ze zlepš. výsledku hospodař.      415.856,85      419.663,88 
414 – Rezervní fond z ostatních titulů       26.464,-        32.219,30 
416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond           2.539.210,83  2.639.743,83 
Celkem      3.068.210,35   3.193.533,82 
241 – Běžný účet     3.468.136,24   5.442.657,15 
 
Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2014 a k 31.12.2015 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace.  
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Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
e) Dodržování ZL  
Na roky 2014 a 2015 byl předložen plán oprav a odpisový plán. 
 
Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 8602906017 uzavřenou 
dne 7.3.2012 s Kooperativou pojišťovnou, a. s. Praha s účinností od 8.3.2012 – 7.3.2022, včetně 
dodatků. Soubor vlastních cenností v objektu Krejčího 1172, Liberec 6 byl pojištěn do výše 
Kč 200.000,-. Dodatkem č. 2 ze dne 17.7.2014, s účinností od 17.7.2014 byl soubor vlastních 
cenností pojištěn do výše Kč 300.000,-. V obou případech pojištění cenností odpovídalo 
stanovenému pokladnímu limitu Kč 150.000,-. 
 
V roce 2014 zaúčtovala organizace na účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů finanční dary 
ve výši Kč 35.474,-. 
Organizace účtovala na základě Dohody o poskytování bonusu (finanční částka na základě 
spotřeby výrobků) ze dne 18.2.2013 společností SCA Hygiene Products, s. r. o., Praha 
o 3 darech účelově určených ke zlepšení péče o uživatele ve výši Kč 16.474,-. Dále obdržela 
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z kulturního fondu městského obvodu Liberec – 
Vratislavice dotaci ve výši Kč 12.000,- určenou na nákup keramické pece. Na základě usnesení 
RM č. 574/2013 poskytl zřizovatel z fondu primátorky finanční příspěvek ve výši Kč 7.000,- 
účelově určený na akci „Vítání jara pro klienty CZaSP“. 
V roce 2015 zaúčtovala organizace na účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů 4 finanční 
dary účelově určené na zlepšení péče o uživatele (bonusy) ve výši Kč 17.036,-. 
Zjištění: 
Organizace při posuzování účetního případu dala přednost formě dokladu před jeho obsahem. 
Obecnou povahou bonusu je následná finanční sleva a proto mělo být správně zvoleno účtování 
snížením nákladů. Účtování bonusu jako daru je nevhodné, neboť finanční prostředky nebyly 
poskytnuty i přijaty na základě darovací smlouvy, ve které by byla deklarována darovaná 
částka. Dalším případem účtování daru jsou zde dotace poskytnuté na základě smlouvy o dotaci, 
ale ani ty nemohou být účtovány jako dar, nýbrž jako přijatá dotace. 
Zjištění byla projednána s ředitelkou organizace na místě.  
 
Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 revize dle vypracovaného „lhůtníku revizí“. Byla 
předložena např.: Zpráva o revizi elektroinstalace, Zpráva o revizi kamerového systému, Zpráva 
o kontrole zabezpečovacího systému, Pravidelná revize elektrického zařízení, Zpráva 
o technické prohlídce regálových systémů, Záznam o kontrole hasicích přístrojů. 
Revize nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který organizace užívá ke své činnosti, 
zajišťuje odbor majetkové správy SML. 
 
Za kontrolované období roků 2014 2015 neuzavřela organizace žádné dohody o odpovědnosti 
se zaměstnanci organizace.  
Zjištění:  
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
Organizace má vydanou Směrnici č. 25 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice 
je platná od 1.1.2013. Zde uvedené limity na služby a dodávky jsou stanoveny v maximální 
výši 1.000.000  Kč, na stavební práce je limit stanoven na maximální částku 3.000.000 Kč. Tyto 
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limity odpovídají stavu zákona o veřejných zakázkách z roku 2012 a jsou tedy nižší, než jsou 
finanční limity aktuální. 
Směrnice v podstatě kopíruje postup zřizovatele při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, kdy jsou tyto rozděleny do tří kategorií podle vnitřních finančních limitů. Volné 
rozhodování ředitelky při respektování ceny v čase a místě obvyklé, je pouze u první kategorie, 
která má stanovenou částku  maximálně do 100.000 Kč. Pro zadávání větších částek je stanoven 
proces, kdy kromě jiného mají být poptáni tři, eventuálně pět potenciálních dodavatelů. 
Vzhledem k tomu, že směrnice je vydaná v roce 2013 a že je již platný nový zákon o zadávání 
veřejných zakázek, doporučujeme organizaci provést aktualizaci směrnice na aktuální stav. 
Např. v článku 5, v bodu 12), je možná akceptace objednávky jako smluvního instrumentu. 
Avšak vzhledem k platnosti zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., není přípustné uzavírat 
smluvní vztahy pomocí akceptované objednávky. 
V kontrolovaných letech 2014 a 2015 uskutečnila organizace vždy po jednom zadávacím řízení, 
jehož předmětem byl nákup osobního automobilu. Organizace doložila dokumentaci, že v obou 
letech poptala 14 dodavatelů osobních automobilů a z nabídek vybrala tu s nejnižší cenou. 
Nákup tohoto dlouhodobého hmotného majetku byl v obou letech schválen v rozpočtech 
organizace. 
S ředitelkou organizace byla projednána aktualizace směrnice dle platné legislativy.  
 
 
5) Finanční operace:  
 
a) Hotovostní operace 
Ke kontrole za roky 2014 a 2015 byla předložena hlavní kniha. Příjmové pokladní doklady 
(dále jen „PPD“) a výdajové pokladní doklady (dále jen „VPD“) byly vedeny jednou číselnou 
řadou. Limit pokladní hotovosti byl stanoven ve výši Kč 150.000,- v souladu s uzavřenou 
pojistnou smlouvou. Namátkově kontrolovaný limit nebyl překročen. Inventarizace pokladní 
hotovosti byla za kontrolované roky provedena 3x za rok, vč. ke dni 31.12. Namátkovou 
kontrolou PPD a VPD nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky. 
Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým 
vzorům a směrnici K finanční kontrole. 
V roce 2014 bylo v několika případech zjištěno, že platba byla uskutečněna soukromou platební 
kartou zaměstnance organizace. Organizaci bylo doporučeno kopírovat některé prvotní doklady 
(paragony) pro jejich barevnou nestálost pro případné další použití (reklamace, kontrola, aj.). 
Projednáno s ředitelkou organizace na místě.  
 
Byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů za roky 2014 a 2015. 
 
b) Bankovní operace  
Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontrolou 
přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada 
jednotlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace.  
Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku byla prováděna PO a SR (schválená 
objednávka nebo smlouva). Předběžnou řídící kontrolu po vzniku závazku prováděl přímo na 
jednotlivých fakturách PO a SR. 
Zjištění: 
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že na faktuře bylo otištěno razítko s názvem „předběžná 
řídící kontrola“, včetně podpisů. Lze se domnívat, dle uvedených dat, že se jedná o předběžnou 
řídící kontrolu po vzniku závazku. Kontrola nebyla provedena v souladu se ZFK, neboť před i 

Příloha usnesení č. 796/2016



 

 

po vzniku závazku byla prováděna PO a SR. Správný postup pro řídící kontrolu po vzniku 
závazku (to je řídící kontrola došlé faktury) je kontrola provedená funkcemi PO a HÚ. 
 
Nedostatek: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 14 vyhlášky č. 416. 
 
 
Organizace předložila na oba kontrolované roky vydané faktury za zdravotní úkony, vyúčtování 
mzdových nákladů Úřadu práce, ostatní (praní prádla, pronájem nebytových prostor, 
vyúčtování pečovatelských služeb, aj.). Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku nebyla 
doložena.   
 
Nedostatek: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 12 vyhlášky č. 416. 
 
 
6) Doplňková činnost: 
 
Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL vypracovanou a dne 
7.5.2013 usnesením č. 334/2013 schválenou radou města směrnici K provádění doplňkové 
činnosti, včetně přílohy Ceník doplňkové činnosti CZaSP. S účinností od 1.1.2015 byla 
prodloužena platnost směrnice. Ke kontrole byly předloženy smlouvy o nájmu nebytových 
prostor. Za rok 2015 měla organizace vypracovaný seznam „nájemní smlouvy“, který 
obsahoval 14 uzavřených smluv. Za rok 2014 nebyla evidence smluv předložena. Byla 
provedena namátková kontrola uzavřených smluv za roky 2014 a 2015. Předběžná řídící 
kontrola před vznikem nároku byla provedena v souladu se ZFK, smlouvy byly podepsány 
ředitelkou organizace – funkce PO. 
Kontrolou bylo zjištěno, že některé smlouvy obsahovaly razítko „předběžná řídící kontrola“ 
s podpisem PO a SR. Na některých smlouvách bylo datum provedení kontroly PO a SR pozdější 
než podpis smlouvy PO. ZFK požaduje při předběžné řídící kontrole před vznikem nároku 
schválení pouze PO, což je forma ztvrzení manažerského rozhodnutí (ve většině případů jde 
o doplňkovou činnost). 
Zákonné požadavky byly projednány s ředitelkou organizace na místě. 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
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VIII. Závě r  
 
Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty.  
 
Na místě byly s ředitelkou organizace projednány následující oblasti: 

• aktuálnost směrnic a postupů v nich uvedených (zejména směrnici K finanční kontrole 
a K zadávání veřejných zakázek, ale i jiné), 

• vnitřní řídící a kontrolní systém byl organizací zaveden v některých částech odchylně 
od znění zákona a prováděcí vyhlášky, což zjistila kontrola na místě u účetních dokladů 
z různých oblastí hospodaření, 

• v oblasti inventarizací je nutno předem eliminovat možná rizika a také pozorněji 
provádět veškeré dokladové inventury, byť zde jde o drobné administrativní chyby, 

• v oblasti vykazování a účtování darů přesně rozlišit dar od ostatních příjmů. 
 
Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 7 MRP. 
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.  
V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. 
Organizace přijala v kontrolovaném období dotace z fondů EU. V době kontroly ředitelka 
organizace čerpání finančních prostředků z EU neplánovala.  
 
Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  
 
 
IX. Uložení nápravných opatření 
Ve smyslu ustanovení § 18 ZFK  se organizaci ukládají následující opatření k nápravě: 
 

1) Organizace zajistí aktualizaci svých vnitřních norem řízení.  
T: do 31.10.2016 

2) Organizace uvede předběžnou řídící kontrolu ve všech částech do souladu se ZFK. 
T: ihned  

3) Pro následující inventarizační práce zajistí postupy v souladu s vyhláškou 
o inventarizaci a směrnicí č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města 
Liberec. 
T: ihned 

4) Organizace zajistí dodržování vyhlášky č. 410, příloha č. 7 – Směrná účtová osnova. 
T: ihned 

 
Podle § 19 odst. 2 ZFK  je organizace povinna písemně informovat vedoucího kontrolní skupiny 
o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o jejich splnění nejpozději do 5 dnů ode 
dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou osobou. 
 
 
X. Poučení o námitkách 
 
V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou 
osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  
 
Tento protokol byl vyhotoven dne 21.7.2016, tj. dvacátý den od posledního kontrolního úkonu 
– viz bod VI. protokolu. 
 
 
 
Podpisy: 
Kontrolovaná osoba:    …………….  ……………………………. 
      datum Mgr. Lenka Škodová 
 
 
Kontrolní orgán: 
Vedoucí kontrolního orgánu: 
Členka kontrolní skupiny:   ………………. ……………………………. 
      datum   Ing. Marie Vozobulová 
 
 
Vedoucí kontrolní skupiny:   ………………. ……………………………. 
      datum   Jaroslava Pešková 
 
 
Členka kontrolní skupiny:   ………………. …………………………….
      datum   Martina Bubnová 
 
 
 
Primátor statutárního města Liberec:  ………………. ……………………………. 
      datum   Tibor Batthyány 
 
 
Tajemník Magistrátu města Liberec:  ……………… ……………………………. 
      datum   Ing. Jindřich Fadrhonc 
 
 
Náměstek pro školství, kulturu,  
sociální věci a cestovní ruchu:  ………………. ……………………………. 
      datum   PhDr. Ivan Langr 
 
 
Vedoucí odboru školství  
a sociálních věcí:    ………………. ……………………………. 
      datum   Mgr. Pavel Kalous 
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P r o t o k o l   č. 6/2016 
o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona 
č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 

 
 

I. Kontrolní orgán 
Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 
 
 
Složení kontrolní skupiny: 
Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 
Členka: Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu 
 
 
II. Kontrolovaná osoba 

Identifikace: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, Liberec 10 
(dále jen „organizace“), IČO 70884978. 
Ředitelka organizace Mgr. Jarmila Hegrová byla jmenovaná do funkce s účinností od 1.8.2012 
na období 6 let. 
S účinností od 1.8.2008 byl stanoven zástupce ředitelky. 
Zřizovací listina ze dne 11.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaného organizaci 
k hospodaření. 
Aktuální kapacita školy je 295 žáků. Průměrný evidenční přepočtený počet pedagogických 
pracovníků činil 21,525 a nepedagogických 7,975. 
 
 
I II. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 11.4.2016 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce 
organizace a pokračovala dne 12.4.2016, 25.4.2016 a tentýž den byla na místě ukončena. 

Přítomni: Mgr. Jarmila Hegrová, Martina Bubnová, Jaroslava Pešková. 
 
 
V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnesením 
č. 37/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 2a) 
kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 6/2016 podepsané Tiborem 
Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 
 
 
IV. Předmět kontroly 

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního 
systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřejnosprávní kontrola 
za roky 2014 a 2015 u organizace Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková 
organizace. 
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V. Kontrolované období 

Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016.  
 
 
VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 2.6.2016. Ředitelka organizace zaslala emailem 
informaci k projektům EU a správě webových stránek. 
 
 
VII. Kontrolní zjišt ění 
 

1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 
– č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „ZFK“), 
– č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 416“), 
– č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 
– č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 
– č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 
„MRP“), 
– č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 
– č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 
– vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen „vyhláška 
o inventarizaci“), 
– České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 
– č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen 
„vyhláška FKSP“), 
– a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 
 
 
Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 
1) Organizační řád 
2) Vnitřní kontrolní a řídící systém 
3) Vnitřní organizační směrnice a směrnice pro evidenci majetku 
4) Oběh účetních dokladů 
5) Vedení účetnictví 
6) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků 
7) Směrnice pro provádění doplňkové činnosti 
8) Vnitřní předpis o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 
9) Směrnice o poskytování cestovních náhrad 
 
Zjištění: 
V Organizačním řádu byl uveden nesprávně druh majetku jako základní prostředky, předměty 
postupné spotřeby. Ve směrnici Vedení účetnictví byly chybně definovány podrozvahové účty. 
Nesrovnalosti byly projednány na místě s ředitelkou organizace.  
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2) Vnitřní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 
a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 
Minulá kontrola byla provedena jako následná a nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK)  
Směrnice Vnitřní kontrolní systém byla vypracována zcela v souladu s jednotlivými ustanoveními 
ZFK a vyhlášky č. 416, včetně podpisových vzorů zaměstnanců. Součástí směrnice bylo pověření 
pro zaměstnance vykonávajícího funkci příkazce operace (dále jen „PO“) – statutární zástupce 
ředitelky organizace, správce rozpočtu/hlavní účetní (dále jen „SR/HÚ“), včetně zástupu. 
Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu jak veřejných příjmů, 
tak veřejných výdajů. Byl doložen písemný záznam o předběžné řídící kontrole před a po vzniku 
nároku a před a po vzniku závazku, tzv. „košilka“, která obsahovala podpisy PO a SR/HÚ. 
 
 
Ředitelka organizace prováděla za roky 2014 a 2015 průběžnou a následnou řídící kontrolu, byl 
doložen písemný záznam.  
 
 
c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací na místě 
kontroly (§ 11 ZFK) 
Organizace předložila na rok 2016 písemný záznam o předběžné řídící kontrole, na kterém byla 
provedena řídící kontrola před vznikem závazku PO a SR/HÚ na očekávané výdaje vyplývající 
např. z uzavřených smluvních vztahů: odvoz odpadu, platba za telefony, internet, správu 
počítačové sítě, účetní práce, zpracování mezd. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele 
a) Příspěvky od SML (v Kč) 
 
rok 2014 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz   879.750,- 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie           3.032.660,- 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy   253.628,- 
 
rok 2015 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz   875.000,- 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie           2.555.000,- 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy   290.856,- 
 
 
b) Ostatní příspěvky 
Za rok 2014 nebyly organizaci poskytnuty.  
 
Za rok 2015 byla organizaci poskytnuta: 
dotace MŠMT – vzdělávání pro konkurence schopnost SR    99.014,- 
dotace MŠMT – vzdělávání pro konkurence schopnost EU  561.079,90 
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c) Informace o dotacích z prostředků EU 
Dle sdělení ředitelky organizace čerpala: 

1) v období od 1.3.2011 – 31.8.2013 v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ Liberec 
Švermova“ finanční prostředky ve výši Kč 1.090.031,-, doba udržitelnosti do 31.8.2018, 

2) v období od 1.9.2014 – 31.7.2015 v rámci projektu „Vzdělávání dotykem“ finanční 
prostředky ve výši Kč 593.818,53, doba udržitelnosti 31.7.2020, 

3) v období od 1.7.2015 – 31.12.2015 v rámci projektu „Jazyk jinak“ finanční prostředky ve 
výši Kč 460.654,-, doba udržitelnosti 31.12.2020, 

4) v období od 1.9.2015 – 31.12.2015 v rámci projektu „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi 
člověkem“ finanční prostředky ve výši Kč 199.440,-, doba udržitelnosti 31.12.2020. 

V době kontroly čerpání prostředků EU ředitelka organizace neplánovala. 
 
 
d) Závazné ukazatele a jejich plnění 
Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období roků 2014 a 2015 byl příspěvek 
na energie. V roce 2014 vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 453.555,21. V roce 2015 
vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 36.905,70.  
 
Zjištění:  
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: 
a) Účetní závěrka 

Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetnictví ze dne 15.12.2009 s Ing. Veronikou 
Klozovou EKVITA, Liberec na dobu neurčitou. 

Účetní závěrka za rok 2014 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem a založena do Sbírky 
listin.  
 
 
Za rok 2014 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 139.943,- 
za pronájem tělocvičny, pronájem nápojových automatů, zálohy na teplo. V průběhu měsíce ledna 
a  února roku 2015 byla většina pohledávek uhrazena. Neuhrazeny zůstaly zálohy na teplo ve výši 
Kč 80.300,- z prosince roku 2014. 
Na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky byla vykázána pohledávka ve výši Kč 6,70 – 
zaokrouhlení přídělu FKSP. 
Za rok 2015 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 163.045,74 
za pronájem tělocvičny, pronájem nápojových automatů, vyúčtování tepla. V průběhu měsíce 
února roku 2016 byly veškeré pohledávky uhrazeny.  
 
 
b) Inventarizace majetku 
Organizace předložila na kontrolované roky Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace 
majetku a závazků, Jmenování dílčí inventarizační komise, Záznam o školení členů DIK, Zápis 
z instruktáže členů inventarizační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inventarizační zprávu 
o průběhu a výsledku inventarizace. Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v Rozvaze 
souhlasily s předloženou inventarizací. Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno 
v souladu se ZL a metodikou k ní.  
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Za roky 2014 a 2015 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů. 
 
 
Podrozvahová evidence byla vedena.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 
Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč 121.785,85. Z doplňkové 
činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 257.219,24. Úspora za energie byla ve výši Kč 453.555,21. 
Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši Kč 135.433,39 a odvod na účet zřizovatele 
ve výši Kč 453.555,21.  
 
Za rok 2015 vykázala organizace z hlavní činnosti hospodářský výsledek ve výši Kč 0,-. 
Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 239.609,95. Úspora za energie byla ve výši 
Kč 36.905,70. V době kontroly nebyl hospodářský výsledek za rok 2015 zřizovatelem schválen. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
d) Fondové hospodaření 
stav účtu v Kč       k 31.12.2014  k 31.12.2015 
411 – Fond odměn      208.096,-  208.096,- 
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření 241.529,28    328.665,86 
414 – Rezervní fond z ostatních titulů            25.449,-             0,- 
416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond             0,-             0,- 

Celkem       475.074,28  536.761,86 

241 – Běžný účet              2.334.211,33          2.045.557,89 

 
Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2014 a k 31.12.2015 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
e) Dodržování ZL a metodiky k ní 
Organizace předložila plán oprav a odpisový plán na roky 2014 a 2015.  
 
 
Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 5609011655 uzavřenou dne 
17.12.2002 s Kooperativou, pojišťovnou, a. s., agentura Liberec s účinností od 1.1. 2003. Součástí 
pojistné smlouvy bylo 6 dodatků. Vlastní cennosti byly dodatkem č. 3 ze dne 25.5.2009 pojištěny 
do výše Kč 30.000,-, což odpovídalo stanovenému pokladnímu limitu. 
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Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
Za rok 2014 přijala organizace finanční dary v celkové výši Kč 35.000,-. Byla provedena 
namátková kontrola předložených darovacích smluv. Ve všech případech byly darovací smlouvy 
uzavřeny v průběhu měsíce září 2014 na finanční dar ve výši Kč 350,- účelově určený – výuka 
anglického jazyka, rodilý mluvčí. 
Za rok 2015 přijala organizace finanční dary v celkové výši Kč 84.460,-. Byla provedena 
namátková kontrola předložených darovacích smluv. V jednom případě se jednalo o Smlouvu 
o poskytnutí daru ze dne 20.8.2015 od společnosti KNORR-BREMSE, Stráž nad Nisou ve výši 
Kč 48.410,- na projekt „Myslíme na budoucnost“. Souhlas zřizovatele byl doložen. Ostatní 
Darovací smlouvy byly uzavřeny dne 27.1.2015 na poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 350,- 
účelově neurčeného. 
 
Zjištění: 
Kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2014 nebyl doložen souhlas zřizovatele na poskytnutí účelově 
určených darů. V roce 2015 se již tento nedostatek neopakoval. 
 
 
Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu základní školy revize. Byla předložena např.: 
Zpráva o revizi elektrického zařízení, Zpráva o revizi elektrických spotřebičů, Zápis o kontrole 
hasicích přístrojů, Zpráva o kontrole plynového zařízení, Zpráva o technické kontrole 
zabezpečovacího systému, Protokol o tlakové zkoušce, Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, 
Protokol o odborné technické kontrole zabudovaného a přenosného tělovýchovného nářadí, Zápis 
o kontrole hasicích přístrojů. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
Organizace předložila Dohodu o odpovědnosti uzavřenou se sekretářkou školy ve funkci pokladní 
dne 18.3.2013 a s vedoucí školní jídelny uzavřenou dne 2.1.2009. 
Za kontrolované období organizace dohody neuzavírala.  
 
 
5) Finanční operace: 
a) Hotovostní operace 
Ke kontrole byla předložena pokladní kniha – provoz za roky 2014 a 2015, která byla vedena 
jednou číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti byl stanoven ve výši Kč 30.000,-, v souladu 
s uzavřenou pojistnou smlouvou. Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových pokladních 
dokladů nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Podpisy na jednotlivých 
pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým vzorům a směrnici Vnitřní 
kontrolní a řídící systém.  
Inventarizace pokladní hotovosti byla provedena 1x za rok ke dni 31.12.2014 a k 31.12.2015. 
 
Byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů. 
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Rok 2014 
U cestovního příkazu vyplaceného výdajovým pokladním dokladem č. 86  předložil zaměstnance  
na pracovní cestu uskutečněnou dne 23.3.2014 jízdenku ze dne 20.3.2014. 
 
Rok 2015 
Bylo zjištěno, že u cestovního příkazu vyplaceného výdajovým pokladním dokladem č. 174 byla 
nárokována a vyplacena, ale nebyla doložena, jízdenka Praha – Liberec ve výši Kč 100,-. Jako 
doklad byl přiložen pouze neidentifikovatelný list papíru, pravděpodobně nevyplněná rezervace 
z internetu, na kterém nebyl uveden datum, čas, druh jízdenky, cena. 
Na cestovním příkazu č. 371 a 372 nebyl zaměstnancem účtován příplatek na stravování v případě, 
že byly poskytnuty pouze 2 jídla na pracovní cestě tak, jak je uvedeno ve Směrnici o poskytování 
cestovních náhrad.  
Nesrovnalosti byly projednány s ředitelkou organizace na místě.  
 
 
b) Bankovní operace  
Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontrolou 
přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jednotlivých 
faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace. Řídící kontrolu 
před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ, který byl do funkce jmenován ředitelkou 
organizace.  
 
 
Organizace předložila za oba kontrolované roky vydané faktury např.: za pronájem nebytových 
prostor, vyúčtování energií, vyúčtování zboží z prodejního automatu, pobyt žáka ve škole 
v přírodě, aj. Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku byla provedena v souladu se ZFK, 
podpisovými vzory a směrnicí Vnitřní kontrolní a řídící systém. Písemný záznam 
o provedení  řídící kontroly byl doložen. 
 
Zjištění:  
Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
6) Doplňková činnost: 
a) Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL vypracovanou Směrnici 
pro provádění doplňkové činnosti. Ke kontrole byly předloženy Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor. Ve všech kontrolovaných případech se jednalo o pronájmy do 1 roku, u kterých není 
vyžadován souhlas zřizovatele. Dále byla předložena Smlouva o umístění nápojového automatu 
ze dne 9.4.2001 se společností Coca Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o., Praha na úplatu 
Kč 1,- z každého kusu výrobku prodaného automatem. Předběžná řídící kontrola před vznikem 
nároku byla provedena v souladu se ZFK, byl doložen písemný záznam. 
 
Zjištění: 
Kontrolou bylo zjištěno, že organizace nemá uzavřenou smlouvu se společností Coca Cola 
Beverages ČR, spol. s r. o. na pronájem nebytových prostor 2 kusů nainstalovaných nápojových 
automatů v prostorách organizace. V době kontroly ředitelka organizace zvažovala pronájem 
nápojových automatů zrušit. Dodatečně byla předložena ředitelkou organizace zaslaná výpověď 
smlouvy na umístění automatů ke dni 2.5.2016. 
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b) Bytové prostory 
Organizace má na základě ZL povolenou doplňkovou činnost – pronájem bytových prostor. 
V prostorách organizace se nachází bytová jednotka, školnický byt, kterou ředitelka organizace 
převzala do správy dne 20.12.2007. Ke kontrole byla předložena Nájemní smlouva ze dne 1.1.2008 
uzavřená mezi organizací a nájemcem bytové jednotky (školníkem) na dobu určitou od 1.1.2008 
do 1.1.2009 s automatickým prodlužováním. Evidenční list, platný od 1.1.2014, ve kterém byla 
stanovena výše nájemného a měsíční zálohy na vodné a teplo. Za rok 2014 provedla organizace 
nájemci vyúčtování energií. Na rok 2015 byl předložen Evidenční list, ve kterém došlo k úpravě 
výše záloh na energie. Nájemné zůstalo beze změny. Vyúčtování energií za rok 2015 v době 
kontroly nebylo provedeno.  
Platby nájemného byly evidovány za oba kontrolované roky na účtu 603 325 – Nájemné školník, 
záloha na vodné byla evidována na účtu 502 140 – Voda a záloha na teplo 502 150 – Teplo. Nebyly 
zjištěny nedoplatky.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha usnesení č. 797/2016



 

VIII. Závě r 

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty. 
 
Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 
odst. 7 MRP. 
 
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.  
 
V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika.  
 
Organizace přijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů a z fondů EU. 
 
Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  
 
 
IX. Uložení nápravných opatření 
 
 
Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
 
 
X. Poučení o námitkách 

V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou 
osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

Tento protokol byl vyhotoven dne 6.6.2016 , tj. čtvrtý den od posledního kontrolního úkonu – viz 
bod VI. protokolu. 

 

 

Podpisy: 

Kontrolovaná osoba:   …………………. ………………………………. 
      datum   Mgr. Jarmila Hegrová 

 

 

Kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolního orgánu:   ………………… ………………………………. 
      datum   Ing. Marie Vozobulová 
 
Vedoucí kontrolní skupiny:   ………………… ………………………………. 
      datum   Jaroslava Pešková 
 
Členka kontrolní skupiny:   ………………… ………………………………. 
      datum   Martina Bubnová 

 

 

 

Primátor statutárního města Liberec:  ………………… ………………………………. 
      datum   Tibor Batthyány 

 
Tajemník Magistrátu města Liberec:  ………………… ………………………………. 
      datum   Ing. Jindřich Fadrhonc 
 
Náměstek pro školství, kulturu 
sociální věci a cestovní ruch:   ………………… ………………………………. 
      datum   PhDr. Ivan Langr 

 
Vedoucí odboru školství 
a sociálních věcí:    ………………… ………………………………. 
      datum   Mgr. Pavel Kalous 
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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 
 

 
            Hotel Liberec s.r.o. 
            Martina Zdvoř áková 
            nám. Šaldovo 1345/6 
            460 01  Liberec 1 
                  
 

 
 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnosti Hotel Liberec s.r.o., IČO 27292436, se 
sídlem nám. Šaldovo 1345/6, 460 01 Liberec 1, zastoupené jednatelkou Martinou Zdvořákovou, 
v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 
3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 
4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. § 47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu pro akci Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017 Life Factory: Harcov 
Welcomy Party následovně: 
 
v noci ze dne 27. září 2016 na den 28. září 2016 od 0:00 hodin do 06:00 hodin. 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutární město Liberec obdrželo dne 8. 9. 2016 od společnosti Hotel Liberec s.r.o., IČO 
27292436, se sídlem nám. Šaldovo 1345/6, 460 01 Liberec 1, zastoupené jednatelkou Martinou 
Zdvořákovou (dále jen „žadatel“) žádost o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu. 
Součástí podání je podpora této akce Studentskou unií Technické univerzity v Liberci a záruka 
studentů za její bezproblémový průběh.   
 
Žadatel uvádí, že dne 27. září 2016 proběhne akce s názvem Life Factory: Harcov Welcome 
Party, místem konání akce je Restaurace na Liberecké přehradě provozovaná žadatelem. Akce 
je pořádána za účelem slavnostního zahájení akademického roku 2016/2017 na Technické 
univerzitě v Liberci. Pořadateli akce jsou Hotel Liberec s.r.o., Studentská organizace Life 

 

Číslo jednací:  CJ MML 179452/16 V Liberci dne:  21.9.2016 
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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Factory a eventová organizace Timebreak.cz. Na organizaci a pořádek bude dohlížet tým cca 
patnácti studentů TUL, kteří studují obor Rekreologie zaměřený na organizaci sportovních, 
kulturních a zábavních událostí. Žadatel uvádí, že tato událost je pro studenty technické 
univerzity významná a přispěje k podpoře ducha města, co by města plného aktivních lidí, jenž 
jsou otevřeni kulturním a zábavním akcím. Samotná akce začne v 18 hod hudební produkcí. 
V 19 hod proběhne talkshow, při které se představí dva liberečtí rodáci. Ve 21 hodin bude 
program pokračovat hudebním vystoupením místních muzikantů, tedy bude pokračovat 
hudební produkcí. Předpokládaný čas ukončení akce je v 01 hodin, předpokládaný počet 
účastníků cca 800.  
 
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 16. schůzi konané dne 20. září 2016 žádost posoudila a dospěla 
k závěru, že pořádání uvedené akce je významnou událostí pro studenty Technické univerzity 
v Liberci, která přispěje k podpoře místních kulturních a zábavných akcí, je pořádána 
opakovaně,  a proto lze výjimku udělit. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že se akce koná 
v obytné zástavbě a v pracovní den, je nutné respektovat právo lidí zde žijících  na nerušený 
odpočinek v noční době,  a proto rada města  rozhodla a stanovila výjimku z doby nočního klidu 
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, tj. od půlnoci.  
 
. 
 
 
 

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. 160617 

Název projektu:  Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu 
Ruprechtice 

A. Popis projektu  
 Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu (proč projekt realizovat?) 

Firma LIGRANIT a.s., která provozuje v současné době těžbu v ruprechtickém lomu, provádí postupné odtěžování starého 
odvalu jižně od ložiska kamene v prostoru původní terénní deprese. Při této činnosti narazila firma, kromě zemin a balvanů ze 
skrývky kamene, také na různé odpady od stavebních přes komunální. Zároveň zde byly nalezeny uložené sudy s částečně 
nebezpečnými odpady. V minulosti odval sloužil částečně jako „neřízená skládka“ a jako taková může dle dostupných podkladů 
představovat určité riziko úniku závadných látek a znečištění spodních a povrchových vod. 

Na základě uvedených nálezů zadala firma LIGRANIT a.s. ke zpracování „Analýzu rizik Lokalita staré skládky směsného 
odpadu v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice“ (zpracována v květnu 2016, firma CZ BIJO). Dle uvedeného dokumentu se 
největší objem nebezpečných odpadů předpokládá na p.p. č. 2236/3 (v majetku města). Na základě provedené kopané sondy a 
informací získaných od pamětníků se jedná odhadem o plochu 3 500 m2. 

Firma Ligranit a.s. rovněž zadala zpracování projektové dokumentace na rekultivaci území včetně souvisejících studií a analýz. 

S ohledem na stav odvalu, jeho geotechnickou nestabilitu a jeho umístění v těsné blízkosti potoka, jehož vody následně protékají 
ZOO, doporučuje „Analýza rizik“ provést bezodkladná nápravná opatření s cílem minimalizovat potenciální rizika dopadu na 
zdraví obyvatel a životní prostředí v případě úniku závadných látek, který je v čase vzhledem k charakteru a stavu kovových 
obalů z dlouhodobějšího pohledu nevyhnutelný. 

K „Analýze rizik“ bylo dne 15. 6. 2016 vydáno stanovisko Ministerstva životního prostředí (viz Příloha č. 4), které zhodnotilo 
výstupy dokumentu a vydalo souhlasné stanovisko k návrhu na rekultivaci odvalu. Vyhodnocená kategorie priority pro 
odstraňování starých ekologických zátěží je A1.2, tzn. „kontaminace je potvrzena: nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani 
rozpor s legislativou, avšak jde o obecný nesoulad se zájmy ochrany životního prostředí nebo s jinými chráněnými zájmy“. 
„Předložená analýza rizik je (vzhledem k podmínkám, které panují na odvalu a v jeho okolí) akceptovatelným výchozím podkla-
dem pro zpracování projektové dokumentace“ (citace ze Stanoviska MŽP, str. 3, viz Příloha č. 4). 

Současně s doporučenou rekultivací by byla provedena výstavba náhradního dopravního připojení lomu k ul. Horská, které 
nahradí stávající nevyhovující využívané komunikace U Slunečních lázní a Na Vyhlídce, které jsou svojí šířkou cca 4 m a 
vzhledem k místní zástavbě pro nákladní dopravu nevyhovující. Vlivem těžké dopravy dochází ke vzniku poruch v konstrukci 
vozovky s rizikem poškození objektů podél komunikace. Nové dopravní připojení lomu, vedené mimo zástavbu, sníží intenzitu 
provozu nákladních vozidel a zvýší bezpečnost v místě husté zástavby objekty určenými k bydlení. 

V průběhu rekultivace se zatížení komunikace v důsledku odvozu materiálu z odvalu ještě zvýší. Náhradní dopravní připojení by 
tak přispělo k odlehčení zátěže komunikací U Slunečních lázní a Na Vyhlídce a zároveň by nově vybudovaná komunikace mohla 
být využívána při těžbě dřeva v těžce dostupném terénu. 

Pozemky zájmového území, na kterém se nachází odval a stávající lesní cesta, jsou zčásti v majetku města a z části v majetku 
firmy LIGRANIT a.s. Předmětné pozemky byly rozhodnutím Zastupitelstva města vyjmuty z dluhopisové zástavy u sběrného 
komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 emitovaného městem dne 16. 7. 2010 a mohou se tak stát předmětem dotační 
žádosti. 

 Soulad se strategickými dokumenty města: 

Strategický cíl C: Životní prostředí a veřejná prostranství; Specifický cíl C3: Prevence a minimalizace rizik ve všech složkách 
životního prostředí; C 3.2. Cílená komunikace se znečišťovateli; C 3.2.1 Zahájení procesu průběžného vyjednávání se 
znečištovateli ŽP s cílem hledat řešení 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 

Cílem projektu je provedení sanačních opatření a v návaznosti na zjištěné možné riziko znečištění závadnými látkami ze staré 
skládky v prostoru starého odvalu u kamenolomu Ruprechtice.  

 

 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 
• Postupné odtěžení materiálu staré skládky 

Příloha usnesení č. 801/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 

 

Stránka 2 z 5 

 

• Rekultivace prostoru staré skládky 

• Vybudování příjezdové cesty 

 Aktivity projektu  (navazují na dílčí cíle projektu a popisují, jak jich bude dosaženo) 

 

Popis aktivity 
zahájení  

měsíc/rok 
ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze 

      

Právní ošetření smluvních vztahů (SML, Ligranit a.s.)  08/2016 09/2016  

projektová dokumentace, sanační projekt, územní rozhodnutí, analýza rizika, studie 
proveditelnosti  09/2016 12/2016 

   

Realizační fáze 

(zahájení fyzické realizace projektu/ 1. aktivita projektu)     

1. etapa – komunikace a obslužná komunikace, zpřístupnění 1. stupně odvalu 01/2018 12/2018 

2. etapa – přístupové komunikace na 2. a 3. stupeň odvalu 01/2019 10/2021 

3. etapa – urovnání terénu, zpevnění trvalých lesních cest, zalesnění určených ploch 11/2021 12/2023 

Udržitelnost 

Udržitelnost projektu bude určena v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.   

   

Rizika projektu  (co může ohrozit klíčové aktivity či finanční a provozní řízení projektu + opatření pro snížení rizik) 

Finanční riziko 

- náklady na odstranění skládky a rekultivaci zájmového území 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  
- smluvně ošetřeno spolufinancování projektu firmou Ligranit a.s. 
 

 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. 
Specifická rizika 

- vratka dotace, vznik neočekávaných neuznatelných výdajů v průběhu realizace projektu, ekologické riziko úniku závadných 
látek v průběhu odstraňování materiálu skládky 

Příloha usnesení č. 801/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 

 

Stránka 3 z 5 

 

Eliminace rizika 

- možná rizika ošetřena smluvně prostřednictvím uzavření Smlouvy o spolupráci s provozovatelem lomu Ligranit a.s. 

- odborné provedení odstranění skládky a rekultivace území – výběr dodavatele služeb  

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek) 

1. Obyvatelé městské části Ruprechtice (Liberec) 
2. Obyvatelé městských částí v povodí vodoteče (riziko šíření kontaminace spodních vod) 
3. ZOO – příspěvková organizace města 
4. Společnost Ligranit a.s. 

 

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 

Hlavním přínosem provedení nápravných opatření v rámci projektu bude minimalizace potenciálního rizika dopadu na zdraví 
obyvatel a životní prostředí v případě úniku závadných látek a znečištění spodních a povrchových vod. 

Výstupy projektu  (hmatatelné – fyzické výsledky projektu) 
• Odstranění staré skládky v prostoru odvalu 

• Rekultivace zájmového území 

• Dopravní připojení k lomu mimo zastavěné území 
 

Vazba na jiné projekty: (pouze je-li relevantní) 
• Projektový záměr „Rekultivace Lesního koupaliště“ (zdroj vody) 

 

 

 

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 dotace,  do podání projektové žádosti 

oddělení přípravy a řízení 
projekt ů 

koordinátor projektu 

Eva Troszoková, odbor 
strategického rozvoje a dotace 

finanční manažer projektu 

odbor ekologie a veřejného 
prostoru 

řešitel projektu 

Městské lesy (Bc. Jiří Bliml) odborný garant projektu 

  

  

  

  

C. Rozpočet a financování (v případě potřeby přiložte samostatnou tabulku) 

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Příprava projektu  

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv  
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Projektová dokumentace 900 

Právní, poradenské a jiné služby 50 

Jiné  

  

CELKEM  

Realizace projektu 

realizace aktivit dle PD – odval 50800 

realizace aktivit dle PD – cesta 10000 

  

  

CELKEM 

Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 0 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 0 

Náklady budov a staveb (odpisy) 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady provozu akce 0 

CELKEM 61750 

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka % kofinancování  
Jednou z možností financování rekultivace skládky (odvalu) je 
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3, specifický cíl 
3.3, aktivita 3.3.1 Rekultivace starých skládek (výše poskytnuté 
dotace až 85 %).  

  

85 % uznatelných výdajů 
projektu 

85 

firma Ligranit a.s. spolufinancování dle 
Smlouvy o spolupráci 

15 

   

   

Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

          

2016 950    950   právní služby, PD 

2017         

2018      20000   I. etapa 
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2019     
8000   

II. etapa 

2020     12000   II.  etapa 

2021   6000 II. etapa, III. etapa zahájení 

2022   14000 III. etapa 

2023   800 III. etapa 

běžný 
provoz         

CELKEM         

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný odbor) 

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

Odbor strategického rozvoje a dotací 

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

Odbor strategického rozvoje a dotací 

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

Odbor strategického rozvoje a dotací 

Záměr zpracoval: 

Ing. Jana Cimbálová, koordinační, 
projektový a programový pracovník, 
odbor strategického rozvoje a dotací 

tel. 48 524 
3188 

email 
cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne dne 

Podpis 
vedoucího 
OSRD 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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PŘÍLOHA 3 

LICENČNÍ SMLOUVA 

uzavřená mezi 

 

Statutárním městem Liberec 

- a - 

LIGRANIT a.s. 
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Tato LICENČNÍ SMLOUVA [dále jen „Smlouva“] se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi stranami smlouvy: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, obec podle ustanovení § 2 a statutární město podle ustano-

vení § 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, IČO 002 62 978, se sídlem Liberec, Libe-

rec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, zastoupené primátorem města, Ti-

borem Batthyány a náměstkem primátora, Mgr. Janem Korytářem, na straně jedné jako 

nabyvatel Licence; 

[dále ve smlouvě také jako „Město“] 

- a - 

obchodní společnost, LIGRANIT a.s., IČO 472 83 106, se sídlem Liberec, Liberec VI-Rochlice, 

Kunratická 1100, PSČ 460 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Liberci, v oddíle B, vložce 1401, zastoupená předsedou představenstva, MUDr. Pavlem 

Perničkou, a místopředsedou představenstva, Pavlem Kalferstem, na straně druhé jako po-

skytovatel Licence; 

[dále ve smlouvě také jako „Ligranit“] 

jejichž zástupci shodně prohlašují, že označení jejich Smluvní Strany a oprávnění za ni jed-

nat tak, jak je uvedeno v rubrice této Smlouvy, odpovídá aktuálnímu stavu zápisu v ob-

chodním rejstříku nebo skutečnosti a že tento stav není dotčen žádnými změnami již usku-

tečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku anebo změnami odsouhlase-

nými zastupitelstvem města; 

jejichž zástupci dále shodně prohlašují, že jsou plně oprávněni i podle vnitřních pravidel 

jimi zastupované Smluvní Strany přijímat za tuto Smluvní Stranu veškeré závazky sjednané 

v této Smlouvě a že byly naplněny veškeré podmínky a uděleny veškeré souhlasy, ať již 

požadované ze zákona či vnitřními předpisy jimi zastupované právnické osoby, jimž pod-

léhá uzavření této Smlouvy; 

jejichž zástupci dále shodně prohlašují, že se přesvědčili o totožnosti osob jednajících za 

druhou Smluvní Stranu a o jejich zmocnění takto jednat. 

[dále ve smlouvě také společně jako „Smluvní Strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní 

Strana“] 

PREAMBULE SMLOUVY 

VZHLEDEM K TOMU, že 

(A.) Město je žadatelem o poskytnutí podpory, jejíž prostředky poslouží k sanaci Zájmo-

vého Území; 
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(B.) Ligranit drží Licenci na Projektovou Dokumentaci, která je způsobilá jako podklad 

v řízení o poskytnutí podpory k sanaci Zájmového Území; 

(C.) Město má zájem o Projektovou Dokumentaci, aby mohlo úspěšně žádat o podporu 

k sanaci Zájmového Území, tzn. plnit na Projekt; 

(D.) Ligranit je ochoten za podmínek uvedených v této Smlouvě Licenci k Projektové 

Dokumentaci poskytnout Městu; 

DOHODLY SE STRANY na následujícím: 

1  DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

1.1 Definice. Níže uvedené pojmy této Smlouvy, psané s velkým počátečním písmenem, 

v jednotném i množném čísle, mají pro účely této Smlouvy význam definovaný 

v tomto čl. 1.1 Smlouvy: 

„Licence“ má význam podle článku 2.1 této Smlouvy; 

„Ligranit“ znamená příslušnou stranu uvedenou v rubrice této Smlouvy; 

„Město“ znamená příslušnou stranu uvedenou v rubrice této Smlouvy; 

„Odměna“ má význam podle článku 6 této Smlouvy; 

„Projekt“ znamená projekt sanace a revitalizace včetně odstranění pří-

padné ekologické zátěže v Zájmovém Území, a to v rámci pl-

nění na rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu [*], na základě [*] výzvy k podání žádosti, č. [*], po-

drobný popis Operačního programu, výzvy a vlastního pro-

jektu tvoří přílohu č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této 

Smlouvy; 

„Projektová Doku-

mentace“ 

znamená autorské dílo pořízené na objednávku společností Li-

granit, a to: 

- Studii dopravního připojení; 

- Projekt sanace a rekultivace – technické hledisko; 

- Projekt sanace a rekultivace – záměr k dotaci; 

- Měřičské práce k projektu – měřičské práce k projektu; 

- Analýza rizik; 

- Oponentura analýzy rizik, 

v podrobnostech popsané v příloze č. 1 této Smlouvy; 
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„Zájmové Území“ znamená nemovité věci: 

- pozemek p. č. 2236/2 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 

19 137 m2, zapsaný pro katastrální území Ruprechtice a 

obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, ka-

tastrálního pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 39 pro 

vlastníka Ligranit; 

- pozemek p. č. 2236/1– lesní pozemek o výměře 116 446m2, 

zapsaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, 

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pra-

coviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město; 

pozemek p. č. 2236/7 – lesní pozemek o výměře 620 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město. 

1.2 Členění smlouvy. Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů v 

této Smlouvě je použito pouze pro přehlednost a orientaci a v žádném případě ne-

definuje, neomezuje ani nepopisuje rozsah této Smlouvy ani úmysl Smluvních Stran, 

pokud jde o jakékoliv její ustanovení. 

1.3 Významy. Na příslušných místech této Smlouvy budou slova označující jednotné číslo 

znamenat i množné číslo a naopak. Slova označující mužský rod budou znamenat i 

ženský a střední rod s tou výhradou, pokud by tak bylo proti smyslu samotného ujed-

nání. 

1.4 Odkazy na zákony a jiné odkazy. Odkazy na jakýkoliv zákon budou znamenat odkaz 

na tento zákon tak, jak bude v budoucnu novelizován, schválen v novém znění či 

nahrazen (ať už před nebo po dni podpisu této Smlouvy), a budou zahrnovat jaká-

koliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového 

zákona. 

1.5 Výklad Smlouvy. Uvedené se však nevztahuje na výklad této Smlouvy tak, jak byla 

bez znalosti budoucí zákonné úpravy Smluvními Stranami uzavřena, a dále pokud by 

zároveň změna zákona představovala i změnu ve vzájemných závazcích mezi Smluv-

ními Stranami, aniž by tato změna byla případně Smluvními Stranami i vzájemně vy-

rovnána. 
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2  PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto Smlouvou Ligranit poskytuje Městu licenci - oprávnění k výkonu práva užít 

Projektovou Dokumentaci, a to v neomezeném rozsahu, zejména, ale nikoliv výlučně, 

pro přípravu projektové žádosti u Projektu, plnění na Projekt, vyúčtování Projektu a 

další právní jednání nezbytně nutná k úspěšnému provedení a dokončení Projektu 

(dále jen jako „Licence“). Město se zavazuje za poskytnutí Licence zaplatit Ligranitu 

Odměnu. 

2.2 Ligranit prohlašuje, že je jediným vlastníkem Licence k Projektové Dokumentaci, že 

Projektová Dokumentace je nezávislá, bez vad a jejím užitím podle této Smlouvy ne-

bude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis. 

2.3 Ligranit je povinen odevzdat Městu Projektovou Dokumentaci nebo její části (při-

pouští se plnění po částech) dle požadavků Města v elektronické podobě zachycené 

na nosiči DVD a v tištěné podobě proti potvrzení Města o přijetí Projektové Doku-

mentace, a to do sedmi (7) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

3  ZPŮSOB A ROZSAH UŽITÍ 

3.1 Ligranit touto Smlouvou poskytuje Licenci k 

3.1.1 rozmnožování ve smyslu pořízení trvalých rozmnoženin Projektové Dokumen-

tace v libovolném počtu a libovolné formě; 

3.1.2 rozšiřování rozmnoženin Projektové Dokumentace pořízených podle odstavce 

3.1.1 tohoto článku a to i bezúplatně; 

3.1.3 užití Projektové Dokumentace v rámci projektového řízení, v průběhu plnění 

na Projekt, v rámci vyúčtování Projektu, k dodržení udržitelnosti Projektu a ar-

chivaci všech jeho výstupů. 

3.2 Město je oprávněno Projektovou Dokumentaci či její část užít i pro přiměřenou re-

klamu a jinou propagaci k podpoře Projektu. 

3.3 Licence se poskytuje pro neomezené území a na neomezenou dobu. 

3.4 Město je oprávněno Projektovou Dokumentaci užít nejen v původní podobě, smí ji 

rovněž zpracovat, či jinak upravit či měnit, smí upravit či jinak měnit i její název. 

3.5 Ligranit prohlašuje, že celý rozsah užití jak jej Městu touto Smlouvou převádí v rámci 

Licence je možný a případný autor Licence proti němu ničeho nenamítá. 
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4  VÝHRADNOST LICENCE 

4.1 Ligranit poskytuje Městu Licenci na základě této Smlouvy jako výhradní, tzn. že nesmí 

poskytnout tutéž Licenci žádné třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva 

užít Projektovou Dokumentaci způsobem, ke kterému Licenci uděluje; tato zdržovací 

povinnost Ligranitu se vztahuje nejen na Projektovou Dokumentaci v původní po-

době, ale i v podobě zpracované či jinak upravené, a to bezvýjimečně. 

4.2 Ligranit prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy k Projektové Dokumentaci ne-

poskytl žádné třetí osobě Licenci poskytovanou touto Smlouvou, a to výhradní, ani 

nevýhradní. 

4.3 Pokud by Ligranit poskytl v době trvání výhradní Licence podle této Smlouvy třetí 

osobě Licenci k témuž způsobu užití Projektové Dokumentace, bude taková Smlouva 

neplatná, ledaže Město k jejímu uzavření udělí předchozí písemný souhlas. 

4.4 Ligranit odpovídá za to, že Projektová dokumentace, ani jednotlivé její části či kom-

ponenty nejsou zatíženy právem třetí osoby. V případě, kdy k Projektové Dokumen-

taci uplatní své nároky třetí osoba je Ligranit povinen je uspokojit a v případě soud-

ního sporu se Ligranit zavazuje na výzvu Města poskytnout veškerou potřebnou sou-

činnost, zejména podat Městu veškeré informace nutné k prokázání práva Města, 

resp. Ligranitu, a doručit Městu včas listinné důkazy a navrhnout svědky, kteří mohou 

být vyslechnuti před soudem. Náklady Města s odvrácením nároků třetích stran 

ponese pro takový případ Ligranit. 

5  PODLICENCE 

5.1 Město může oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti bez dalšího poskyt-

nout třetí osobě. 

6  ODMĚNA 

6.1 Město se zavazuje za poskytnutí Licence podle této smlouvy poskytnout Ligranitu 

odměnu nejvýše 869.270,- Kč za Projektovou Dokumentaci jako celek, přičemž ko-

nečná cena bude vypočtena podle částečného plnění převzatého od Ligranitu na žá-

dost Města (připouští se plnění po částech na žádost Města) a podle cen uvedených 

v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Odměna bude splatná do třiceti (30) 

dnů ode dne odevzdání Projektové Dokumentace, případně její části, podle ustano-

vení článku 2.3 této Smlouvy, na účet uvedený Ligranitem v daňovém dokladu vysta-

veném podle pravidel této Smlouvy a pravidel obecně závazných právních předpisů 

(připouští se placení po částech podle odevzdaného plnění po částech). 
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7  TRVÁNÍ SMLOUVY 

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Licence. 

7.2 Od této smlouvy lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů a dále v případě Města 

pokud se ukáže, že na Licenci existují právní vady, případně že Projektová Dokumen-

tace vykazuje takové vady, pro které ji není možné užít v některé fázi žádosti nebo 

projektového řízení u Projektu. Ligranit má právo od Smlouvy odstoupit pro případ, 

že Město neuhradí sjednanou Odměnu, a to ani v náhradní lhůtě v trvání nejméně 

patnáct (15) dnů. 

7.3 Pro případ, že dojde ke skončení Smlouvy odstoupením, jsou si Smluvní Strany po-

vinny navrátit plnění, které si do okamžiku odstoupení od Smlouvy poskytly. 

7.4 Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Práva a povinnosti z této Smlouvy je možné převést na jiného, po částech nebo jako 

celek, pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní Strany. 

8  PROHLÁŠENÍ KE SCHOPNOSTI PLNIT ZÁVAZKY ZE SMLOUVY 

8.1 Město prohlašuje, že není v úpadku, že nemá ke dni podpisu Smlouvy nedoplatky na 

daních či sociálním pojištění, že nejsou proti němu vedena žádná exekuční řízení pro 

pohledávky za ním a že ani není žádný pravomocný rozsudek, který by mu ukládal za 

povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči třetí osobě. 

8.2 Ligranit prohlašuje, že není v úpadku, že nemá ke dni podpisu Smlouvy nedoplatky 

na daních či sociálním pojištění, že nejsou proti němu vedena žádná exekuční řízení 

pro pohledávky za ním a že ani není žádný pravomocný rozsudek, který by mu ukládal 

za povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči třetí osobě. Ligranit dále prohlašuje, 

že vůči němu není veden soudní spor, jenž by se přímo či nepřímo týkal Licence, ani 

nelze zahájení takovéhoto řízení očekávat. 

9  NEUPLATNĚNÍ PRÁV A ÚPLNOST UJEDNÁNÍ 

9.1 Skutečnost, že některá ze Smluvních Stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané 

povinnosti nebo netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či pod-

mínky Smlouvy, přesto neznamená, že následné jednání (které by jinak nesporně 

představovalo porušení Smlouvy) nebude mít veškerou platnost a účinek prvotního 

porušení. Žádné takové vyvázání z povinností nebude předpokládáno, ale bude 
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účinné, pouze pokud bude vyjádřeno pro takový případ písemně, a nelze se Smluv-

ním Stranám v budoucnu dovolávat nepostižení oprávněnou Smluvní Stranou ob-

dobného dřívějšího případu, jako jednání Smlouvou či jejich praxí připuštěného. 

9.2 Smluvní Strany stvrzují, že Smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují 

žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět Smlouvy. 

Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku 

Smlouvou. 

9.3 Jakákoliv změna či úprava Smlouvy nebo vyvázání se z ní (celková i částečná), musí 

mít písemnou formu a musí být podepsána oběma Smluvními Stranami. Smluvní 

Strany souhlasně vyloučily v souladu s ustanovením § 564 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanského zákoníku, možnost měnit Smlouvu jinak nežli v písemné formě dodatkem. 

Pro účely jednání o změně či úpravě Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují na zá-

kladě písemné výzvy nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení této výzvy jedné 

nebo druhé Smluvní Straně zahájit jednání o změně. 

10  ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

10.1 Smluvní strany se zavazují ke splnění všech závazků ze Smlouvy, stejně jako závazků 

na ně navazujících. Pro případ, že by některá ze Smluvních Stran své závazky ze 

Smlouvy nebyla schopna dodržet, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se všechny 

Smluvní Strany ponejprv společně jednat a při jednání se v dobré víře pokusit dojít k 

takové výsledné změně závazku, jež byl porušen nebo má být porušen, která bude 

nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu porušeného závazku 

a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní 

Strany na úkor či ve prospěch Smluvní Strany druhé či jiné. 

10.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní Strany se zava-

zují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit neplatné usta-

novení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý 

prospěch či neprospěch žádné Smluvní Strany na úkor či ve prospěch Smluvní Strany 

druhé. Smluvní Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení 

Smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních Stran 

naplněny výše uvedené předpoklady. Nezahájení jednání o nahrazení neplatného 

ujednání dohodou do třiceti (30) dnů od výzvy kterékoliv ze Smluvních Stran, před-

stavuje rozvazovací podmínku platnosti celé Smlouvy. 
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11  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, VYHOTOVENÍ SMLOUVY A PODPISY 

SMLUVNÍCH STRAN 

11.1 Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si Smlouvu a její 

obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze a 

o své vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to s plným 

úmyslem Smlouvu takto splnit. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známé žádné 

skutečnosti, které by mohly Smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neú-

činnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob. Smluvní 

Strany prohlašují, že nebyl podán insolvenční návrh na jejich majetek. Dále prohlašují, 

že jim osobně nejsou známé ani po zevrubném prověření žádné skutečnosti, které 

by nasvědčovaly naplnění zákonných předpokladů k podání insolvenčního návrhu 

proti kterékoliv Smluvní Straně. 

11.2 Kontakty na jednotlivé Smluvní Strany 

Město: 

Poštovní adresa: Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 

460 59 

Email: [*] 

Telefon [*] 

Ligranit: 

Poštovní adresa: [*] 

Email: [*] 

Telefon [*] 

11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž všechny stejnopisy mají 

sílu originálu a po dvou stejnopisech obdrží každá ze Smluvních stran. 

12  PŘÍLOHY SMLOUVY 

12.1 Příloha č.: 

1. Nabídka Ligranitu na cenu Licence k jednotlivým částem Projektové Doku-

mentace; 

 

 

V Liberci 

dne [*] 
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LIGRANIT a.s. 

Předseda představenstva 

MUDr. Pavel Pernička 

 Statutární město Liberec 

Primátor města 

Tibor Batthyány 

   

LIGRANIT a.s. 

místopředseda představenstva 

Pavel Kalferst 

 Statutární město Liberec 

Náměstek primátora 

Mgr. Jan Korytář 
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PŘÍLOHA 5 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

uzavřená mezi 

 

Statutárním městem Liberec 

- a - 

LIGRANIT a.s. 
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Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI [dále jen „Smlouva“] se uzavírá níže uvedeného dne, mě-

síce a roku mezi stranami smlouvy: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, obec podle ustanovení § 2 a statutární město podle ustano-

vení § 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, IČO 002 62 978, se sídlem Liberec, Libe-

rec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, zastoupené primátorem města, Ti-

borem Batthyány a náměstkem primátora, Mgr. Janem Korytářem, na straně jedné jako 

žadatel o podporu; 

[dále ve smlouvě také jako „Město“] 

- a - 

obchodní společnost, LIGRANIT a.s., IČO 472 83 106, se sídlem Liberec, Liberec VI-Rochlice, 

Kunratická 1100, PSČ 460 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Liberci, v oddíle B, vložce 1401, zastoupená předsedou představenstva, MUDr. Pavlem 

Perničkou, a místopředsedou představenstva, Pavlem Kalferstem, na straně druhé jako 

vlastník pozemku dotčeného kontaminací; 

[dále ve smlouvě také jako „Ligranit“] 

jejichž zástupci shodně prohlašují, že označení jejich Smluvní Strany a oprávnění za ni jed-

nat tak, jak je uvedeno v rubrice této Smlouvy, odpovídá aktuálnímu stavu zápisu v ob-

chodním rejstříku nebo skutečnosti a že tento stav není dotčen žádnými změnami již usku-

tečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku anebo změnami odsouhlase-

nými zastupitelstvem města; 

jejichž zástupci dále shodně prohlašují, že jsou plně oprávněni i podle vnitřních pravidel 

jimi zastupované Smluvní Strany přijímat za tuto Smluvní Stranu veškeré závazky sjednané 

v této Smlouvě a že byly naplněny veškeré podmínky a uděleny veškeré souhlasy, ať již 

požadované ze zákona či vnitřními předpisy jimi zastupované právnické osoby, jimž pod-

léhá uzavření této Smlouvy; 

obě smluvní strany si zejména výslovně prohlašují a vzájemně si dokladují, že Zastupitel-

stvo statutárního města Liberec, ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 

obecního zřízení, rozhodlo a dalo souhlas s uzavřením této Smlouvy dne [*] na svém [*] 

zasedání v roce 2016 usnesením č. [*]. 

jejichž zástupci dále shodně prohlašují, že se přesvědčili o totožnosti osob jednajících za 

druhou Smluvní Stranu a o jejich zmocnění takto jednat. 

[dále ve smlouvě také společně jako „Smluvní Strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní 

Strana“] 

Příloha usnesení č. 801/2016



smlouva o spolupráci 

strana 3 

PREAMBULE SMLOUVY 

VZHLEDEM K TOMU, že 

(A.) Ligranit je vlastníkem Pozemku, který leží v Zájmovém Území a zároveň Ligranit není 

původcem ekologické zátěže ani jeho právním nástupcem 

(B.) Město je žadatelem o poskytnutí podpory, jejíž prostředky poslouží k sanaci Zájmo-

vého Území; 

(C.) Město je připraveno zahrnout Pozemek Ligranitu do projektu žádosti o poskytnutí 

podpory k sanaci Zájmového Území, a to tak aby došlo z prostředků podpory k sa-

naci Pozemku; 

(D.) Ligranit je připraven poskytnout Městu vší možnou součinnost ke zdárnému po-

skytnutí podpory a splnění podmínek spojených s poskytnutou podporou; 

DOHODLY SE STRANY, po zevrubném seznámení s povinnostmi, které jim vyplývají z pod-

mínek čerpání podpory z vybraného operačního programu, z právních předpisů, anebo z 

obecně závazných pravidel na úseku čerpání, případně na úseku kontrol při čerpaní podpor 

z veřejných prostředků, na následujícím: 

1  DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

1.1 Definice. Níže uvedené pojmy této Smlouvy, psané s velkým počátečním písmenem, 

v jednotném i množném čísle, mají pro účely této Smlouvy význam definovaný 

v tomto čl. 1.1 Smlouvy: 

„Komunikace“ znamená účelovou komunikaci, vybudovanou od místní komuni-

kace Horská v části statutárního města Liberec XVII-Kateřinky do 

kamenolomu společnosti Ligranit a.s., vedoucí lesem jižně od ko-

munikace Horská, po lesních pozemcích p. č. 909/5 a p. č. 909/9, 

to vše v katastrálním území Ruprechtice a obci Liberec, oba po-

zemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrál-

ního pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město, 

tak jak je vyznačena v příloze č. 3; 

„Zájmové Území“ znamená nemovité věci: 

- pozemek p. č. 2236/2 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 

19 137 m2, zapsaný pro katastrální území Ruprechtice a obec 

Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního 

pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 39 pro vlastníka Ligra-

nit; 
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- pozemek p. č. 2236/3– lesní pozemek o výměře 6 708 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město; 

- pozemek p. č. 2236/7 – lesní pozemek o výměře 620 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město. 

- pozemek p.č. 2236/8 – lesní pozemek o výměře 271 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Li-

berec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město; 

- pozemek p. č. 2236/9 – lesní pozemek o výměře 3 931 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město. 

- pozemek p. č. 909/1 – lesní pozemek o výměře 26 376 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město. 

- pozemek p. č. 909/5 – lesní pozemek o výměře 72 152 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město. 

- pozemek p. č. 1702 – lesní pozemek o výměře 449 655 m2, za-

psaný pro katastrální území Ruprechtice a obec Liberec, u Ka-

tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec, na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka Město. 

-  

„Pozemek“ znamená nemovitou věc, pozemek p. č. 2236/2 – jiná plocha, 

ostatní plocha o výměře 19 137 m2, zapsanou pro katastrální 

území Ruprechtice a obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Libe-

recký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 39 

pro vlastníka Ligranit; 

„Projekt“ znamená projekt sanace a revitalizace včetně odstranění případné 

ekologické zátěže    v Zájmovém Území, a to v rámci plnění na 

rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu 

[*], na základě [*] výzvy k podání žádosti, č. [*], podrobný popis 
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Operačního programu, výzvy a vlastního projektu tvoří přílohu č. 1 

této Smlouvy. 

1.2 Členění smlouvy. Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů v 

této Smlouvě je použito pouze pro přehlednost a orientaci a v žádném případě ne-

definuje, neomezuje ani nepopisuje rozsah této Smlouvy ani úmysl Smluvních Stran, 

pokud jde o jakékoliv její ustanovení. 

1.3 Významy. Na příslušných místech této Smlouvy budou slova označující jednotné číslo 

znamenat i množné číslo a naopak. Slova označující mužský rod budou znamenat i 

ženský a střední rod s tou výhradou, pokud by tak bylo proti smyslu samotného ujed-

nání. 

1.4 Odkazy na zákony a jiné odkazy. Odkazy na jakýkoliv zákon budou znamenat odkaz 

na tento zákon tak, jak bude v budoucnu novelizován, schválen v novém znění či 

nahrazen (ať už před nebo po dni podpisu této Smlouvy), a budou zahrnovat jaká-

koliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového 

zákona. 

1.5 Výklad Smlouvy. Uvedené se však nevztahuje na výklad této Smlouvy tak, jak byla 

bez znalosti budoucí zákonné úpravy Smluvními Stranami uzavřena, a dále pokud by 

zároveň změna zákona představovala i změnu ve vzájemných závazcích mezi Smluv-

ními Stranami, aniž by tato změna byla případně Smluvními Stranami i vzájemně vy-

rovnána. 

2  PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Ligranit se zavazuje, že bude s Městem spolupracovat na přípravě žádosti o vydání 

rozhodnutí o přidělení podpory, v řízení o takové žádosti, spolupracovat při vydání 

rozhodnutí o poskytnutí podpory a na udržitelnosti Projektu při současném splnění 

podmínek rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Projektu, a to za podmínek uve-

dených níže v této Smlouvě, přičemž Město se zavazuje, že Pozemek, který patří Li-

granitu, zahrne do Projektu, čímž umožní jeho sanaci. 

2.2 Ligranit tímto výslovně souhlasí se zařazením Pozemku do Zájmového Území, při-

čemž výslovně souhlasí, aby na pozemku byl proveden Projekt, k tomu Ligranit vý-

slovně prohlašuje, že si podrobně prostudoval podmínky Projektu a je srozuměn 

zejména s předem deklarovanými požadavky na udržitelnosti Projektu. Ligranit se 

v rámci souhlasů udělených v tomto ujednání Smlouvy zavazuje zpřístupnit Pozemek 

Městu a každému, kdo by pro Město, anebo za Město, na Pozemku prováděl jednání 

nebo úkony nezbytně nutné a potřebné ke zdárnému plnění na Projekt. 
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2.3 Ligranit se zavazuje, že uhradí celou spoluúčast žadatele, tj. Města, na Projektu, v cel-

kovém objemu 15 % z celkových způsobilých veřejných výdajů Projektu, a to za pod-

mínek uvedených níže v této Smlouvě. Ligranit se dále zavazuje, že uhradí veškeré 

nezpůsobilé veřejné výdaje Projektu, původ jejichž nezpůsobilosti bude na ležet 

straně Ligranitu. 

3  PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI K POSKYTNUTÍ PODPORY 

3.1 Ligranit mimo jiné prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy nechal vypracovat 

studii ohledně Zájmového Území a další podkladové dokumenty, podle kterých se 

jedná   lokalitu, jejíž sanace je způsobilá stát se předmětem Projektu. Taková studie 

bude sloužit jako podklad žádosti o poskytnutí podpory v rámci Projektu a pro další 

administrativní úkony v rámci administrace a provádění Projektu, přičemž na sebe 

Ligranit tímto přebírá odpovědnost za úplnost a správnost podkladových doku-

mentů, jejichž seznam dokumentů tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

3.2 Ligranit dále prohlašuje, že k dokumentům označeným v článku 3.1 této Smlouvy má 

časově i územně neomezenou licenci a je oprávněn s nimi nakládat. Ligranit tímto na 

základě Kupní smlouvy ze dne xxxx převádí na Město licenci k dokumentům označe-

ným v článku 3.1 této Smlouvy a to jako licenci územně a časově  neomezenou,  . 

3.3 Ligranit se mimo jiné zavazuje při přípravě Projektu poskytnout Městu vší rozumně 

očekávanou a potřebnou součinnost, a to v takovém rozsahu, aby Město mohlo 

úspěšně dopracovat a úspěšně podat žádost o poskytnutí podpory v rámci Projektu. 

3.4 Ligranit se zavazuje poskytnout Městu vší rozumně očekávanou a potřebnou součin-

nost, a to v takovém rozsahu, aby Město mohlo úspěšně projít a dokončit řízení o 

vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Projektu. 

3.5 Město se zavazuje Ligranit v rozumném rozsahu a frekvenci informovat o jednotli-

vých krocích v rámci řízení o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Pro-

jektu, zejména o skutečnostech rozhodných pro přijetí, zpracování a schválení žá-

dosti, dále o podmínkách obsažených v rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci 

Projektu. 

4  FINANČNÍ SPOLUÚČAST LIGRANITU NA PROJEKTU 

4.1 Ke splnění závazku Ligranitu podle článku 2.3 této Smlouvy Ligranit prohlašuje, že 

disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, přičemž  se Ligranit zava-

zuje na písemnou výzvu Města složit na účet města nejpozději do čtrnácti (14) dnů 

ode dne doručení písemné výzvy Města, doručené na adresu pro doručování uvede-
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nou v článku 14.2 této Smlouvy, částku odpovídající patnácti procentům (15 %) z cel-

kových předpokládaných způsobilých veřejných výdajů Projektu, a to dle Finančního 

plánu plateb s tím, že 5 % způsobilých výdajů Projektu bude uhrazeno v termínu xxxx, 

zbývající část ve formě splátek 

4.2 Ke splnění závazku Ligranitu podle článku 2.3 této Smlouvy, se Ligranit zavazuje, že 

na písemnou výzvu Města, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné 

výzvy Města na adresu pro doručování podle článku 14.2 této Smlouvy, uhradí veš-

keré nezpůsobilé veřejné výdaje Projektu, jejichž nezpůsobilost bude mít původ v po-

rušení jakékoliv povinnosti Ligranitu podle této Smlouvy, anebo podle podmínek roz-

hodnutí o poskytnutí podpory v rámci Projektu. 

5  UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

5.1 Ligranit se v souladu s ujednáním podle článku 2.2 této Smlouvy zavazuje k poskyt-

nutí součinnosti při plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí pod-

pory v rámci Projektu, a to zejména při plnění podmínek čerpání prostředků podpory, 

při plnění podmínek vyúčtování jednotlivých vynaložených výdajů, a při plnění pod-

mínek vedení a uchovávání dokumentace k čerpání prostředků podpory v rámci Pro-

jektu. 

5.2 Ligranit se zavazuje na výzvu Města se prostřednictvím pověřené osoby účastnit veš-

kerých kontrol čerpání poskytnuté podpory, případně kontroly dodržování podmínek 

podle rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Projektu. Ligranit se dále zavazuje na 

výzvu poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady, vysvětlení k nim a informace 

rozhodné pro čerpání prostředků podpory v rámci Projektu. 

5.3 Ligranit se zavazuje plnit další podmínky Projektu jako například podmínky publicity 

a uvádění poskytovatele podpory tam, kde to vyžadují podmínky poskytnutí podpory 

podle rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Projektu. 

5.4 Ligranit prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že poskytovatel podpory je oprávněn, 

a to i v době po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Projektu změnit 

pravidla či metodiku pro plnění jednotlivých povinností u poskytnuté podpory 

v rámci Projektu. Pro takový případ se Město zavazuje Ligranitu poskytnout změněná 

pravidla, anebo metodiku, aby Ligranit mohl při plnění takových pravidel poskytnout 

součinnost, přičemž pokud tak Město neučiní nebude Ligranit odpovědný za nepo-

skytnutí součinnosti při plnění změněných pravidel nebo metodiky. 
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6  ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN A NÁHRADA VZNIKLÉ ÚJMY 

6.1 Podle ujednání Smluvních Stran se za škodu při plnění na tuto Smlouvu považuje i 

krácení poskytnuté podpory, případně jakákoliv jiná sankční platba, kterou bude 

podle podmínek poskytnuté podpory v rámci Projektu žádat poskytovatel podpory, 

případně jiný orgán dohledu a kontroly při plnění na podmínky poskytnuté podpory 

v rámci Projektu od Města. 

6.2 Smluvní Strany tímto sjednávají odpovědnost smluvních stran za plnění na tuto 

Smlouvu a plnění součinnosti ujednané podle této Smlouvy podle ustanovení § 2913 

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž jako přednostní 

způsob náhrady vzniklé škody nebo jiné újmy Smluvní Strany sjednaly plnění v peně-

zích, a to vždy nejméně ve výši odpovídající sumě, ve které bude podpora poskyto-

vatelem krácena až do výše 100 % podpory za každé jednotlivé krácení a případných 

sankčních plateb spojených s krácením poskytnuté podpory v rámci Projektu. 

6.3 Smluvní Strany ujednaly, že pokud dojde ke vzniku škody nebo jiné újmy v podobě 

krácení poskytnuté podpory v rámci Projektu, anebo v podobě dalších sankčních pla-

teb, které přesáhnou celkovou výši podpory je Ligranit, pokud porušil některou svojí 

povinnost povinen uhradit v plné výši i sankční platbu přesahující celkovou sumu po-

skytnuté podpory. 

6.4 Smluvní Strany ujednaly smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení Ligranitu s plněním každé jeho jednotlivé povinnosti podle článku 4, tohoto 

článku 6 a článku 7.2 této Smlouvy, a to až do úplného splnění jeho povinnosti podle 

citovaného článku. Smluvní pokuta bude splatná na písemnou výzvu Města. Ujednání 

o smluvní pokutě, případně její uhrazení, nebude podle ujednání Smluvních Stran 

představovat překážku na straně Města žádat k uhrazení skutečně vzniklou škodu 

nebo jinou újmu, které vzniknou v důsledku prodlení na straně Ligranitu. 

7  KOMUNIKACE 

7.1 Město se zavazuje vybudovat na svých nemovitostech Komunikaci. V případě poskyt-

nutí dotace bude město hradit 85 % nákladů na vybudování Komunikace 15 % ná-

kladů bude hradit Ligranit, v případě, že dotace nebude poskytnuta, budou náklady 

na vybudování komunikace hrazeny v poměru 15 % město a 85 % Ligranit. Ligranit 

se zavazuje Komunikaci převzít do své správy a na svůj náklad a své nebezpečí Ko-

munikaci udržovat, a to ve stavu dobré sjízdnosti pro vozidla směřující do kameno-

lomu a směřující do Zájmového Území za účelem plnění na Projekt, tj. v takovém 

stavu, v jakém byla Komunikace Ligranitu odevzdána s přihlédnutím k běžnému opo-

třebení.  
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7.2 Pro případ porušení povinnosti Ligranitu podle článku 7.1 této Smlouvy, které ne-

bude odstraněno ani na písemnou výzvu s náhradní lhůtou ke splnění porušené po-

vinnosti, v délce trvání nejméně jednadvacet (21) dní ode dne doručení, je Město 

oprávněno provést údržbu Komunikace samo, nebo prostřednictvím jiného, a to na 

účet Ligranitu. Ligranit je povinen náklady na údržbu provedenou Městem uhradit na 

písemnou výzvu Města, ne později nežli do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení takové 

výzvy. Doručování podle tohoto ujednání Smlouvy bude probíhat vždy na adresu 

uvedenou v článku 14.2 této Smlouvy. 

7.3 V případě, že dotace nebude přidělena do 31. 12. 2017, poskytne Ligranit městu dar 

ve výši 435 000 Kč. 

7.4 Město touto Smlouvou mimo jiné zřizuje ve prospěch Ligranitu, jako vlastníka Po-

zemku, a všech případných dalších vlastníků Pozemku, s právními účinky pro třetí 

osoby, služebnost stezky a cesty, spočívající mimo jiné v právu chůze a jízdy v kte-

roukoli noční i denní dobu po lesních pozemcích p. č. 909/5 a p. č. 909/9, to vše v 

katastrálním území Ruprechtice a obci Liberec, oba pozemky zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 1 pro 

vlastníka Město. Služebnost se zřizuje v rozsahu tělesa vybudované Komunikace. 

7.5 Město podpisem této Smlouvy souhlasí se zřízením v článku 7.4 této Smlouvy ozna-

čené služebnosti, spočívajícího mimo jiné v právu chůze a jízdy v kteroukoli noční i 

denní dobu po lesních pozemcích p. č. 909/5 a p. č. 909/9, to vše v katastrálním 

území Ruprechtice a obci Liberec, a to v rozsahu tělesa vybudované Komunikace, ve 

prospěch Ligranitu jako vlastníka Pozemku, jakož i ve prospěch všech případných 

dalších vlastníků Pozemku s právními účinky pro třetí osoby. Ligranit služebnost 

označenou v článku 7.4 této Smlouvy přijímá. 

7.6 Služebnost dle této Smlouvy zřizuje Město bezplatně. 

8  ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ LIGRANITU PODLE TÉTO SMLOUVY A ZAJIŠTĚNÍ 

UDRŽITELNOSTI PROJEKTU PODLE TÉTO SMLOUVY 

8.1 K zajištění splnění povinností Ligranitu podle článku 4 a článku 6 a článku 7.2 této 

smlouvy, zřizuje Ligranit, jakožto výlučný vlastník Pozemku, k Pozemku zástavní 

právo ve prospěch Města, a to časově omezeného zástavního práva na dobu trvání 

této Smlouvy, nejméně však na dobu trvání udržitelnosti Projektu. 

8.2 K zajištění splnění povinností Ligranitu k poskytnutí součinnosti při plnění podmínek 

udržitelnosti podle článku 5 této Smlouvy a při plnění podmínek podle rozhodnutí o 

poskytnutí podpory v rámci Projektu, zřizuje Ligranit, jakožto výlučný vlastník Po-

zemku, k Pozemku právo zákazu zcizení bez souhlasu Města a právo zákazu zatížení 
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bez souhlasu Města, a to jako zákazy časově omezené na dobu trvání této Smlouvy, 

nejméně však na dobu trvání udržitelnosti Projektu. 

9  KATASTR NEMOVITOSTÍ 

9.1 Poté, co bude uzavřena tato Smlouva je Město oprávněno a povinno do pěti (5) pra-

covních dnů podat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva, zá-

kazu zcizení a zákazu zatížení k Pozemku ve prospěch Města podle této Smlouvy; a 

návrh na zahájení řízení o povolení vkladu služebnosti ve prospěch Ligranitu podle 

této Smlouvy, a to k příslušnému katastrálnímu pracovišti. 

9.2 V případě, že příslušné katastrální pracoviště zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, po-

volení vkladu zástavního práva, zákazu zcizení a zákazu zatížení ve prospěch Města 

podle této Smlouvy a služebnosti ve prospěch Ligranitu podle této Smlouvy, zavazují 

se Smluvní Strany k odstranění těchto vad a k novému uzavření této Smlouvy v části 

týkající se služebnosti, zástavního práva, zákazu zcizení a zákazu zatížení, a to se 

shodným předmětem plnění, dobou trvání a za shodným účelem. 

9.3 Smluvní Strany podpisem této Smlouvy zmocňují Město k podání návrhu na zahájení 

řízení u příslušného Katastrálního pracoviště - vklad zástavního práva, zákazu zcizení 

a zákazu zatížení do katastru nemovitostí podle této Smlouvy ve prospěch Města a 

vklad služebnosti ve prospěch Ligranitu, tedy jej zmocňují k tomu, aby vykonával veš-

keré úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy 

a žádosti, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, a to 

vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. 

9.4 Správní poplatek spojený s návrhem na povolení vkladu služebnosti, zástavního 

práva, zákazu zcizení a zákazu zatížení nese Město. 

10  SKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Tato Smlouva, mimo zákonem stanovených důvodů, skončí: 

10.1.1 splněním, tj. řádným uplynutím doby udržitelnosti Projektu, a to za podmínky, že 

do doby skončení udržitelnosti Projektu nebude zahájeno řízení v jehož důsledku 

by mohlo dojít ke krácení poskytnuté podpory, anebo uložení povinnosti k placení 

jiné sankční platby, v opačném případě se doba trvání této Smlouvy prodlužuje o 

dva (2) roky ode dne vydání pravomocného rozhodnutí, kterým bude nařízeno krá-

cení poskytnuté podpory; 

10.1.2 odstoupením některé ze Smluvních Stran v souladu se zákonem nebo v souladu s 

ujednáním podle této Smlouvy. 
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10.2 Město je oprávněno odstoupit od této Smlouvy písemným právním jednáním, které 

bude doručeno Ligranitu, a to po výzvě Ligranitu, aby ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) 

dnů odstranil své závadné jednání pro případ kdy: 

10.2.1 je Ligranit v prodlení s plněním svých povinnosti podle této Smlouvy; 

10.2.2 se jakékoliv prohlášení Ligranitu z této Smlouvy stane nebo bude od počátku ne-

pravdivým. 

10.3 Ligranit je oprávněn odstoupit od této Smlouvy písemným právním jednáním, které 

bude doručeno Městu, a to po výzvě Městu, aby ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů 

odstranilo své závadné jednání pro případ kdy: 

10.3.1 je Město v prodlení se splněním některé své povinnosti podle této Smlouvy; 

10.3.2 se jakékoliv prohlášení Města z této Smlouvy stane nebo bude od počátku neprav-

divým. 

10.4 Smluvní Strany ujednaly, že pro případ, kdy Smlouva skončí podle ustanovení článku 

10.1.2 této Smlouvy, přičemž práva odstoupit využije Město, bude Ligranit povinen 

navrátit Městu veškeré finanční prostředky, které získal plněním na tuto Smlouvu a 

dále veškeré finanční prostředky, o které bude krácena podpora v rámci Projektu 

v důsledku porušení povinnosti Ligranitu, které představovalo důvod pro odstoupení 

od Smlouvy Městem. 

11  PROHLÁŠENÍ KE SCHOPNOSTI PLNIT ZÁVAZKY ZE SMLOUVY 

11.1 Město prohlašuje, že není v úpadku, že nemá ke dni podpisu Smlouvy nedoplatky na 

daních či sociálním pojištění, že nejsou proti němu vedena žádná exekuční řízení pro 

pohledávky za ním a že ani není žádný pravomocný rozsudek, který by mu ukládal za 

povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči třetí osobě. 

11.2 Ligranit prohlašuje, že není v úpadku, že nemá ke dni podpisu Smlouvy nedoplatky 

na daních či sociálním pojištění, že nejsou proti němu vedena žádná exekuční řízení 

pro pohledávky za ním a že ani není žádný pravomocný rozsudek, který by mu ukládal 

za povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči třetí osobě. Ligranit dále prohlašuje, 

že vůči němu není veden soudní spor, jenž by se přímo či nepřímo týkal Pozemku, 

ani nelze zahájení takovéhoto řízení očekávat. 

12  NEUPLATNĚNÍ PRÁV A ÚPLNOST UJEDNÁNÍ 

12.1 Skutečnost, že některá ze Smluvních Stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané 

povinnosti nebo netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či pod-

mínky Smlouvy, přesto neznamená, že následné jednání (které by jinak nesporně 
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představovalo porušení Smlouvy) nebude mít veškerou platnost a účinek prvotního 

porušení. Žádné takové vyvázání z povinností nebude předpokládáno, ale bude 

účinné, pouze pokud bude vyjádřeno pro takový případ písemně, a nelze se Smluv-

ním Stranám v budoucnu dovolávat nepostižení oprávněnou Smluvní Stranou ob-

dobného dřívějšího případu, jako jednání Smlouvou či jejich praxí připuštěného. 

12.2 Smluvní Strany stvrzují, že Smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují 

žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět Smlouvy. 

Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku 

Smlouvou. 

12.3 Jakákoliv změna či úprava Smlouvy nebo vyvázání se z ní (celková i částečná), musí 

mít písemnou formu a musí být podepsána oběma Smluvními Stranami. Smluvní 

Strany souhlasně vyloučily v souladu s ustanovením § 564 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanského zákoníku, možnost měnit Smlouvu jinak nežli v písemné formě dodatkem. 

Pro účely jednání o změně či úpravě Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují na zá-

kladě písemné výzvy nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení této výzvy jedné 

nebo druhé Smluvní Straně zahájit jednání o změně. 

13  ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1 Smluvní strany se zavazují ke splnění všech závazků ze Smlouvy, stejně jako závazků 

na ně navazujících. Pro případ, že by některá ze Smluvních Stran své závazky ze 

Smlouvy nebyla schopna dodržet, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se všechny 

Smluvní Strany ponejprv společně jednat a při jednání se v dobré víře pokusit dojít k 

takové výsledné změně závazku, jež byl porušen nebo má být porušen, která bude 

nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu porušeného závazku 

a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní 

Strany na úkor či ve prospěch Smluvní Strany druhé či jiné. 

13.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní Strany se zava-

zují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit neplatné usta-

novení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý 

prospěch či neprospěch žádné Smluvní Strany na úkor či ve prospěch Smluvní Strany 

druhé. Smluvní Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení 

Smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních Stran 

naplněny výše uvedené předpoklady. Nezahájení jednání o nahrazení neplatného 

ujednání dohodou do třiceti (30) dnů od výzvy kterékoliv ze Smluvních Stran, před-

stavuje rozvazovací podmínku platnosti celé Smlouvy. 
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14  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, VYHOTOVENÍ SMLOUVY A PODPISY 

SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si Smlouvu a její 

obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze a 

o své vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to s plným 

úmyslem Smlouvu takto splnit. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známé žádné 

skutečnosti, které by mohly Smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neú-

činnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob. Smluvní 

Strany prohlašují, že nebyl podán insolvenční návrh na jejich majetek. Dále prohlašují, 

že jim osobně nejsou známé ani po zevrubném prověření žádné skutečnosti, které 

by nasvědčovaly naplnění zákonných předpokladů k podání insolvenčního návrhu 

proti kterékoliv Smluvní Straně. 

14.2 Kontakty na jednotlivé Smluvní Strany 

Město: 

Poštovní adresa: Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 

460 59 

Email: [*] 

Telefon [*] 

Ligranit: 

Poštovní adresa: [*] 

Email: [*] 

Telefon [*] 

14.3 Smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, přičemž všechny stejnopisy mají sílu 

originálu a po dvou stejnopisech obdrží každá ze Smluvních stran, a jeden stejnopis 

s úředně ověřenými podpisy bude sloužit pro účely řízení o povolení vkladu zástav-

ního práva, zákazu zcizení a zákazu zatížení do katastru nemovitostí. 

15  PŘÍLOHY SMLOUVY 

15.1 Příloha č.: 

1. Popis Operačního programu, výzva a popis projektu sanace   lokalit [*]; 

2. Seznam podkladových dokumentů k projektové žádosti; 

3. Vyznačené Komunikace v katastrální mapě. 

 

V Liberci   
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dne [*] 

   

LIGRANIT a.s. 

Předseda představenstva 

MUDr. Pavel Pernička 

 Statutární město Liberec 

Primátor města 

Tibor Batthyány 

   

LIGRANIT a.s. 

místopředseda představenstva 

Pavel Kalferst 

 Statutární město Liberec 

Náměstek primátora 

Mgr. Jan Korytář 
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Finanční úřad pro Liberecký kraj  

1. máje 97, 460  02 Liberec 

 

Odbor kontroly zvláštních činností  

Oddělení kontroly zvláštních činností I 

 

Č. j.: 1112051/16/2600-31471-507426 

 

Vyřizuje: Mgr. Petra Lindaurová, Oddělení kontroly zvláštních činností I 

Tel.: 485 211 487  

E-mail: petra.lindaurova@fs.mfcr.cz 

 

 

Daňový subjekt: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 1/1 

46001 Liberec – Liberec I – Staré Město  

IČ: 00262978  
 

P L A T E B N Í  V Ý M Ě R   

na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  
 

    

Finanční úřad pro Liberecký kraj, za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 48 593,43 Kč uloženým k odvodu do Národního fondu  platebním výměrem   
č.j. 937611/16/2600-31471-507426 ze dne 22.6.2016, podle § 44a odst. (7) zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 29. 12. 2011 a podle § 44a odst. (8) zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) ve znění účinném do 19. 2. 2015, a podle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”), 
 

vyměřuje penále 

ve výši 31 413,00 Kč 

(slovy třicetjedentisícčtyřistatřináct Kč). 

Výpočet penále je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto platebního 
výměru. 

Penále uvedené v platebním výměru je splatné ve lhůtě do třiceti dnů ode dne doručení 
platebního výměru, pokud již nebylo uhrazeno, a to na účet Finančního úřadu pro Liberecký 
kraj číslo: 4722-77628461/0710, IBAN: CZ49 0710 0047 2200 7762 8461, BIC: CNBACZPP, 

konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 

                                   1149 - poštovní poukázka, 

variabilní symbol:       00262978. 

!"#$%&'()*+,)%-./012
,/.+345%+..67/"5

89$%:;$%<:8=
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Odůvodnění 

Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně se 
počítá z částky odvodu uvedené ve výroku tohoto platebního výměru ode dne následujícího 
po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo 
u návratných finančních výpomocí vráceny nebo nevyplaceny postupem podle § 44a odst. 
(5) písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech [§ 44a odst. (7) ve znění účinném do 
29.12.2011 a § 44a odst. (8) ve znění účinném do 19.2.2015 zákona o rozpočtových 
pravidlech].  
 
Datum porušení rozpočtové kázně a výše porušení rozpočtové kázně jsou uvedeny 
a popsány ve Zprávě o daňové kontrole č.j. 833241/16/2600-31471-507426.  

 
Vzhledem k tomu, že odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl poskytovatelem vyplacen 
ke dni 7.8.2013,  penále je předepsáno do uvedeného data včetně. 
      

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. 
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané 
odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). 

              

 

 

  

 Ing. Zdeňka Rybářová 

 vedoucí oddělení 
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Příloha č. 1 k platebnímu výměru č.j. 1112051/16/2600-31471-507426 

 
      
Výpočet penále k projektu/akci č. CZ.1.04/4.1.01/53.00124 

 
Č.p. Částka Kč Ode dne Do dne Počet 

dnů 
Sazba 

% 
Vypočítané 
penále v Kč 

Vyměřené 
penále v Kč 

1 800,47 9.9.2011 7.8.2013 699 0.1 % 559,5495  
Penále za případ: 559,5495 560 

2 1 753,43 9.11.2011 7.8.2013 638 0.1 % 1 118,6692  
Penále za případ: 1 118,6692 1119 

3 10 082,19 10.8.2011 7.8.2013 729 0.1 % 7 349,9238  
Penále za případ: 7 349,9238 7350 

4 8 805,18 9.9.2011 7.8.2013 699 0.1 % 6 154,8348  
Penále za případ: 6 154,8348 6155 

5 5 439,64 11.10.2011 7.8.2013 667 0.1 % 3 628,2132  
Penále za případ: 3 628,2132 3629 

6 4 821,92 9.11.2011 7.8.2013 638 0.1 % 3 076,3722  
Penále za případ: 3 076,3722 3077 

7 2 510,60 10.12.2011 7.8.2013 607 0.1 % 1 523,9342  
Penále za případ: 1 523,9342 1524 

8 4 602,77 9.2.2012 7.8.2013 546 0.1 % 2 513,1288  
Penále za případ: 2 513,1288 2514 

9 4 383,56 10.3.2012 7.8.2013 516 0.1 % 2 261,9376  
Penále za případ: 2 261,9376 2262 

10 1 600,94 9.9.2011 7.8.2013 699 0.1 % 1 119,0291  
Penále za případ: 1 119,0291 1120 

11 1 600,94 11.1.2012 7.8.2013 575 0.1 % 920,5175  
Penále za případ: 920,5175 921 

12 2 191,79 10.3.2012 7.8.2013 516 0.1 % 1 130,9688  
Penále za případ: 1 130,9688 1131 

 
Dle § 44a odst. (7) a (8) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
účinném do 29. 12. 2011 a do 19. 2. 2015, je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně podle odstavce (4) písm. c) porušitel rozpočtové kázně 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, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny nebo 
nevyplaceny postupem podle odstavce (5) písm. b). 
 

Penále za projekt/akci 31 362 

 
 

Penále celkem 31 362 
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Finanční úřad pro Liberecký kraj  

1. máje 97, 460  02 Liberec 

 
Odbor kontroly zvláštních činností  

Oddělení kontroly zvláštních činností I 

 

 

Č. j.: 1112048/16/2600-31471-507426 

 

Vyřizuje: Mgr. Petra Lindaurová, Oddělení kontroly zvláštních činností I 

Tel.: 485 211 487  

E-mail: petra.lindaurova@fs.mfcr.cz 

 

 

Daňový subjekt: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1/1 

46001 Liberec – Liberec I – Staré Město  

IČ: 00262978  
 

P L A T E B N Í  V Ý M Ě R   

na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  
 

    

Finanční úřad pro Liberecký kraj, za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 14 628,15 Kč uloženým k odvodu do Národního fondu  platebním výměrem   
č.j. 937605/16/2600-31471-507426 ze dne 22.6.2016,  podle § 44a odst. (8) zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“), a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „daňový řád”), 
 

vyměřuje penále 

ve výši 4 163,00 Kč 

(slovy čtyřitisícejednostošedesáttři Kč).   

Výpočet penále je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto platebního 
výměru. 

Penále uvedené v platebním výměru je splatné ve lhůtě do třiceti dnů ode dne doručení 
platebního výměru, pokud již nebylo uhrazeno, a to na účet Finančního úřadu pro Liberecký 
kraj číslo: 4722-77628461/0710, IBAN: CZ49 0710 0047 2200 7762 8461, BIC: CNBACZPP, 

konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 

                                   1149 - poštovní poukázka, 

variabilní symbol:       00262978. 

!"#$%&'()*+,)%-./012
,/.+345%+..67/"5

89$%:;$%<:8=

>7/1?@+"A41'%B+./BC)"+
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Odůvodnění 

Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně se 
počítá z částky odvodu uvedené ve výroku tohoto platebního výměru ode dne následujícího 
po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo 
u návratných finančních výpomocí vráceny nebo nevyplaceny postupem podle § 44a odst. 
(5) písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech (§ 44a odst. (8) zákona o rozpočtových 
pravidlech).  
 
Datum porušení rozpočtové kázně a výše porušení rozpočtové kázně jsou uvedeny 
a popsány ve Zprávě o daňové kontrole č.j. 833241/16/2600-31471-507426.  

 
Vzhledem k tomu, že odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl poskytovatelem vyplacen 
ke dni 4.6.2013, penále je předepsáno do uvedeného data včetně.   
      

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. 
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané 
odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). 

             

 

  

 Ing. Zdeňka Rybářová 

 vedoucí oddělení 
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Příloha č. 1 k platebnímu výměru č.j. 1112048/16/2600-31471-507426 

 
      
Výpočet penále k projektu/akci č. CZ.1.04/4.1.01/53.00107 

 
Č.p. Částka Kč Ode dne Do dne Počet 

dnů 
Sazba 

% 
Vypočítané 
penále v Kč 

Vyměřené 
penále v Kč 

1 931,33 9.6.2012 4.6.2013 361 0.1 % 336,1993  
Penále za případ: 336,1993 Neukládá se 

2 2 095,49 11.7.2012 4.6.2013 329 0.1 % 689,4195  
Penále za případ: 689,4195 690 

3 1 955,89 9.8.2012 4.6.2013 300 0.1 % 586,7700  
Penále za případ: 586,7700 587 

4 3 531,20 9.6.2012 4.6.2013 361 0.1 % 1 274,7632  
Penále za případ: 1 274,7632 1275 

5 3 259,56 11.7.2012 4.6.2013 329 0.1 % 1 072,4084  
Penále za případ: 1 072,4084 1073 

6 992,07 11.9.2012 4.6.2013 267 0.1 % 264,8907  
Penále za případ: 264,8907 Neukládá se 

7 1 490,09 9.6.2012 4.6.2013 361 0.1 % 537,9261  
Penále za případ: 537,9261 538 

8 372,52 11.7.2012 4.6.2013 329 0.1 % 122,5525  
Penále za případ: 122,5525 Neukládá se 

 
Dle § 44a odst. (8) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění účinném do 
19. 2. 2015, je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podle odstavce 
(4) písm. c) porušitel rozpočtové kázně 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, kdy byly 
prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny nebo nevyplaceny 
postupem podle odstavce (5) písm. b). 
 

Penále za projekt/akci 4 163 

 
 
 

Penále celkem 4 163 
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s t a t u t á r n í   m � s t o   L i b e r e c 

Smlouva  
o použití osobního motorového vozidla pro ú�ely organizace ve smyslu zákona �. 262/2006 
Sb., zákoníku práce par 151-172 cestovní náklady, výdaje st�hovací a jiné. 
  
Smlouvu uzavírá  
                        statutární m�sto Liberec,  
                        nám. Dr. E. Beneše 1 
                        Liberec I, 
                        zastoupené tajemníkem MML,  
            a 
                        zam�stnanec statutárního m�sta Liberec (SML).
  
Zam�stnanec SML         ..................................................................................................................... 
Bydlišt�            ................................................................................................................................... 
Zam�stnanec  vlastní �idi�ský pr�kaz ze dne     ................................................................................ 
�íslo osv�d�ení o technickém pr�kazu ............................................................................................. 
Typ vozidla      ................................................................................................................................... 
Druh pohonných hmot  ...................................................................................................................... 
Cena za 1 litr pohonných hmot    ....................................................................................................... 
Pr�m�rná spot�eba litr� na 100 km dle technického pr�kazu    ........................................................ 
Státní poznávací zna�ka vozidla           .............................................................................................. 
Jízda z  ................................................. do ........................................................................................ 
Ú�el cesty        ................................................................................................................................... 
Datum cesty     ................................................................................................................................... 
  
Kopie velkého technického pr�kazu vozidla tvo�í nedílnou sou�ást této smlouvy. 
  
Jmenovaný zam�stnanec statutárního m�sta Liberec prohlašuje, že:
- má uzav�enou platnou smlouvu �. .......................... ze dne ................... o pojišt�ní uvedené ho 
osobního vozidla pro p�ípad havárie, 
- použije toto vozidlo p�i výše uvedené cest�, 
- vyú�tování bude provedeno dle sm�rnice tajemníka �. 3T O cestovních náhradách. 
  
Statutární m�sto Liberec se zavazuje, že
- proplatí náhradu za použití osobního motorového vozidla p�i uvedené pracovní cest�
zam�stnanci SML nebo žadateli dle zákona �. 262/2006 Sb., v platném zn�ní. 

....................................................                                          .................................................... 
tajemník MML                                                          zam�stnanec 

  

V Liberci dne   ..........................                                           V Liberci dne ................………. 
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CESTOVNÍ   P�ÍKAZ  �. __ 

k povolení pracovní cesty do zahrani�í pro pana ( paní) : 

Jméno :   ____________________________ rodné �íslo :  

funkce: 

bydlišt� : 

Pracovní cesta do                            bude vykonána 

v dob�                          t.j.    den 

Cestovní náklady jsou rozd�leny podle zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném zn�ní takto :

cestovné        
ubytování           euro 
kapesné             euro              *ANO / NE 

V Liberci dne                       cestu povolil      Ing. Jind�ich Fadrhonc, tajemník MML       
jméno (strojem) a podpis odpov�d. prac.

* nehodící se škrtn�te! 

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

Níže podepsaný pracovník potvrzuje tímto p�evzetí �ástky ve výši:  

pro ú�ely výše uvedené zahrani�ní pracovní cesty, jako zálohy a zavazuje se po ukon�ení 

pracovní cesty provést do deseti dn� její vyú�tování.

V Liberci dne   ____________________ 
    podpis pracovníka
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Vyú�tování pracovní cesty do zahrani�í 

Jméno cestujícího  -   
Cesta do státu        -  
Místo jednání a ú�el cesty –  

Nástup cesty _____________________ Trvání cesty
Použitý dopravní prost�edek ____________________ 

výše p�íd�lu : .......... : ..................................   V hotovosti _________________ 
V šecích      _________________ 
CELKEM  _________________ 

Valutový nárok :

Nástup cesty (p�ekro�ení hranice �R)

dne _________ hodin __________ t.j. ____ % stravného, t.j.  
od  _________  do      ___________ t.j. ____ % stravného, t.j.  

Ukon�ení cesty' (p�ekro�ení hranice �R)

dne _________ hodin __________ tj. ____ % stravného, t.j.  
Výše celodenního stravného ...................................................  
Celodenní   stravování   bylo   poskytnuto   bezplatné   ve   dnech : 

Výdaje za ubytování (doklad �.) _____________________ �ástka 
Kapesné : ___________ % stravného, t.j ........................................   

Mimo�ádné výdaje (doklad �.) _______________________ �ástka  

Zú�tování devizového p�íd�lu a nárok� :
P�íjem celkem .............................................  
Nárok celkem .............................................  
Vráceno celkem ..........................................  
Dosažená devizová úspora .........  _______________ t.j. K�  
P�ekro�ení nároku .......................  _______________ t.j. K�  
Pracovníkovi doplaceno ..............  _______________ t.j. K�  

Prohlašuji, že vypln�né údaje odpovídají skute�nosti a jsou úplné.  

V Liberci dne  
podpis cestujícího

Datum a podpis odp. pracovníka _____________________________________ 
Vyú�tování odevzdáno v�etn� nespot�ebovaných devizových 'prost�edk� a 
p�íslušných doklad� dne : __________________________________________ 

  
p�evzala
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328/2014 Sb. 
VYHLÁŠKA 

Ministerstva práce a sociálních v�cí 
ze dne 16. prosince 2014 

o zm�n� sazby základní náhrady za používání silni�ních motorových vozidel a stravného 
a o stanovení pr�m�rné ceny pohonných hmot pro ú�ely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních v�cí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona �. 262/2006 Sb., 
zákoník práce: 

§ 1 

Sazba základní náhrady za používání silni�ních motorových vozidel 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce �iní nejmén� u 
a) jednostopých vozidel a t�íkolek 1,00 K�, 
b) osobních silni�ních motorových vozidel 3,70 K�. 

Stravné 

§ 2 

Za každý kalendá�ní den pracovní cesty p�ísluší zam�stnanci stravné podle § 163 odst. 1 
zákoníku práce nejmén� ve výši 
a) 69 K�, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) 104 K�, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 163 K�, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

§ 3 

Za každý kalendá�ní den pracovní cesty p�ísluší zam�stnanci stravné podle § 176 odst. 1 
zákoníku práce ve výši 
a) 69 K� až 82 K�, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) 104 K� až 125 K�, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 163 K� až 195 K�, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

§ 4 

Pr�m�rná cena pohonných hmot 

Výše pr�m�rné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 v�ty t�etí zákoníku práce 
�iní 
a) 35,90 K� u benzinu automobilového 95 oktan�, 
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b) 38,30 K� u benzinu automobilového 98 oktan�, 
c) 36,10 K� u motorové nafty. 

§ 5 

Vyhláška �. 435/2013 Sb., o zm�n� sazby základní náhrady za používání silni�ních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení pr�m�rné ceny pohonných hmot pro ú�ely 
poskytování cestovních náhrad, se zrušuje. 

§ 6 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 2015. 

Ministryn�: 
Mgr. Marksová v. r. 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160718 

Název projektu:  Revitalizace Lesního koupaliště 

A. Popis projektu  
   

VÝCHOZÍ STAV 

Poloha areálu: 

Lokalita se rozkládá na severovýchodním okraji města Liberce na průsečíku ulic U Koupaliště a Tichá, cca 700 m od Zoologické 
zahrady v katastrálním území Ruprechtice – Liberec v místech soutoku Jizerského potoka s jeho levostranným bezejmenným 
přítokem. Areál koupaliště je situován do klidové a rekreační části údolí Jizerského potoka, v přímé návaznosti na turistické a 
cykloturistické trasy Liberce a jeho okolí. 

Z geologického hlediska je areál součástí nejjižnější části Krkonošsko-jizerského plutonu, na hranici s ještědským krystalinikem. 
Základové podmínky tvoří písčitý pokryv a vrstvy navětralé hrubozrnné žuly na skalním podloží. 

Historický vývoj 

Lesní koupaliště bylo dokončeno v roce 1945. Bazén (50 m) s původně šesti plaveckými drahami byl rozdělen na část pro plavce a 
část pro neplavce.  Vlastní nádrž byla provedena z kamenného zdiva z místních materiálů a dokonale zapadala do přírodního 
rámce prostoru. Teplota vody byla nízká, a protože bazén byl průtočný, voda byla čistá. Nádrž byla napouštěna ze dvou vodotečí.  
Součástí areálu bylo rozsáhlé příslušenství – jednoduché dřevěné stavby zajišťovaly funkci převlékacích kabin a sociálního 
zařízení, součástí areálu byla rovněž restaurace, dětský koutek s brouzdalištěm, volejbalové hřiště. V roce 2007 bylo koupaliště 
uzavřeno. 

Současný stav areálu 

V současnosti je nádrž vypuštěna, je zarostlá nálety, betonové a kamenné konstrukce chátrají, objekty příslušenství zničil požár a 
zbyly po nich základové konstrukce a betonové plochy pod nimi (viz Příloha č. 4 – obrazová příloha).  

Hydrologické poměry, zdroj vody 

Hydrologie území je dána povrchovým tokem Jizerského potoka, který protéká předmětnou lokalitou. Zdrojem vody pro 
koupaliště je převážně levostranný přítok Jizerského potoka. V severovýchodní okrajové části areálu je situován vrt HV-1, který je 
v současné době v nefunkčním stavu. Ve výstroji vrtu je zablokováno instalované čerpadlo, které způsobuje neprůchodnost vrtu a 
s největší pravděpodobností znemožňuje jeho další využití.  V době provozu koupaliště vrt sloužil jako zdroj pitné vody. 
V puklinovém skalním podloží je dále zaklesnuta hladina spodní vody, která byla dříve využita při čerpání vody stávajícím (již 
nefunkčním) vrtem. 

Dle údajů uvedených v dokumentaci k územnímu řízení zpracované architektonickou kanceláří Křivka s.r.o. v roce 2012 je areál 
napojen na zdroj elektrické energie podzemním vedením ČEZ distribuce, kanalizace (splašková, dešťová) není zavedena, zdrojem 
pitné vody je stávající studna (vrt) s nefunkčním čerpadlem, v blízké lokalitě se nenacházejí inženýrské sítě (voda, kanalizace, 
plyn).  

Areál leží v Pásmu hygienické ochrany (PHO) Jizerského potoka pro ZOO Liberec. 

Na základě žádosti ZOO Liberec vydal dne 26. 11. 1987 Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního 
národního výboru Liberec rozhodnutí o stanovení ochranného pásma Jizerského potoka (PHO zdroje povrchových vod). PHO je 
tvořeno odběrným objektem na Jizerském potoce (zdrž nad Lesním koupalištěm) a nejbližším okolím, je ohraničeno lesní cestou 
od ZOO k Lesnímu koupališti, hrází nádrže, na pravém břehu úpatím lesa a konec PHO je cca 50 metrů nad hrází na Jizerském 
potoce. 

Potřeba vyhlášení PHO Jizerského potoka jako povrchového zdroje vod pro ZOO Liberec byla vynucena potřebou ochrany 
exotických zvířat ZOO Liberec, z nichž mnohá jsou nenahraditelná. 

Pro zajištění kvality vody v Jizerském potoce uvedený dokument v bodě e) mimo jiné doporučuje: 

„nerozšiřovat dále kapacitu a plochy Lesního koupaliště bez náležitých technických opatření (recirkulace, čistění, apod.)“. 

Dostupná dokumentace (podklady ke zpracovaným projektům revitalizace areálu v minulosti) 

„Diagnostický průzkum“ stávající nádrže (Ing. Čapek, Ing. Hlaváček 5/2004) – závěr průzkumu: Konstrukce bazénu jsou dožilé a 
dílčí opravy prodlouží možnost napustit bazén (pokud by tomu nebránily jiné důvody) jen krátkodobě. Od zpracování posudku 
v roce 2004 se stav bazénu výrazně zhoršil. 
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Studie „Rekonstrukce a dostavba lesního koupaliště“ (DUR – Storing Liberec 11/2004) – náklady cca 74 mil  Kč bez DPH, stavba 
bazénu a jeho příslušenství s nejvyššími parametry vyhovujícími všem platným normám a předpisům v době vzniku dokumentace. 
Nelze předpokládat, že v současnosti lze najít srovnatelné řešení, které by vyhovovalo současným platným normám a předpisům 
(včetně vyhlášky č. 238/2011 Sb. resp. 97/2014 Sb. o provozování koupaliště) a bylo levnější.  V současnosti budou náklady 
pravděpodobně ještě vyšší, a to nejen na výstavbu, ale také na zajištění provozu koupaliště na odpovídající úrovni. 

„Lesní informační středisko“ (DUR – Architektonická kancelář Křivka – Praha 11/2013) – náklady cca 38 mil Kč bez DPH, 
nahrazení původního koupaliště přírodní vodní plochou, která je doplněna o další prvky a objekty sloužící veřejnosti ve smyslu 
odpočinkového pobytu v přírodě; obsah náplně řešeného areálu vychází spíše z konkrétního zadání pro specializovaného 
provozovatele. 

PODKLADY PRO VÝB ĚR VARIANTY 

Při volbě varianty řešení revitalizace areálu je nutno zvolit vhodný „zákonný statut“ (viz bod I), ve kterém bude areál 
fungovat, a vzít v úvahu související legislativní nároky (viz bod II) na stavbu bazénu a příslušenství a provozní režim 
zvolené varianty. 

I. Možnosti zákonného statutu míst ke koupání 

Rozdělení míst, kde se lidé mohou koupat, dle zákonného statutu určuje Státní zdravotní ústav (příspěvková organizace 
ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 
17. 12. 2002). 

Místa, kde se lidé koupou, lze rozdělit podle zákonného statutu té které lokality: 

1. Přírodní koupaliště. To jsou taková místa, za které si někdo (provozovatel) vzal zodpovědnost a sleduje (přesněji řešeno 
nechává sledovat) na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz záchodů a 
údržba ploch na koupališti, často zajišťuje také sprchy a převlékací kabiny. Povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 
258/2000 Sb. a vyhláškou č. 238/2011 Sb. Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné. 

2. Povrchové vody využívané ke koupání bez provozovatele (tzv. koupací oblasti). Významné koupací oblasti, které nemají 
provozovatele, ale které využívá ke koupání větší počet osob a které ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem 
životního prostředí a ministerstvem zemědělství zařadilo na seznam sledovaných míst. V praxi vůbec nemusí být poznat rozdíl od 
přírodního koupaliště. Nevybírá se však na nich vstupné. Starost za kontrolu jakosti vody náleží krajské hygienické stanici. 
Četnost a rozsah sledovaných ukazatelů je stejný jako na koupalištích ve volné přírodě. Vybavenost bývá obecně menší než u 
koupališť ve volné přírodě (není předepsána zákonem). 

3. Ostatní vodní plochy. Samozřejmě je možné se koupat i jinde než na koupalištích ve volné přírodě nebo na koupacích 
oblastech. Koupat se lze v podstatě kdekoli, kde to není zakázáno. Tomu se říká obecné užívání vod. Kvalita vody z hlediska 
využití pro vodní rekreaci a koupání není nikým sledována. Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za 
koupání dětí nesou rodiče. 

Pro úplnost možností je nutno vymezit ještě pojem: 

4. umělá koupaliště. Mezi ně patří kryté bazény a většina venkovních bazénů (pokud je v nich voda upravována). Požadavky na 
jakost vody v těchto koupalištích jsou přísnější než u přírodních koupališť. Provozovatel má za povinnost upravovat a kontrolovat 
vodu tak, aby kvalita vody odpovídala stanoveným předpisům.“  

(Zdroj: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupani-ve-volne-prirode/druhy-mist-ke-koupani). 

Jakost vody na koupališti ve volné přírodě nebo na koupací oblasti se sleduje v koupací sezóně. Podle zákona č. 258/2000 Sb. (ve 
znění zákona č. 151/2011 Sb.) definice koupací sezóny zní: „Koupací sezónou se rozumí zpravidla období od 30. května do 1. září 
nebo období, během něhož lze očekávat velký počet koupajících se osob.“ 

Hodnocení jakosti vody - základní informace 

Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. Tato vyhláška stanoví hygienické 
limity ukazatelů jakosti vody v koupalištích, hygienické požadavky na jejich vybavení, čištění, úklid, desinfekci, úpravu, 
obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť. Dále určuje četnost i rozsah kontrolních rozborů vody.  

Kontrola jakosti vody musí být zahájena krátce před předpokládaným počátkem koupací sezóny. V průběhu tohoto období se 
kontrolní odběry provádějí jednou měsíčně, tam kde lze očekávat zvýšené množství sinic jednou za 14 dní, v případě zhoršené 
kvality vody nebo podezření na zhoršení lze četnost odběrů zvýšit. 

a) Povrchové vody využívané ke koupání bez provozovatele (tzv. koupací oblasti).  

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví, je Krajská hygienická stanice (KHS) povinna vydat zákaz koupání, není však 
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povinna dohlížet na jeho dodržování. Je věcí každého návštěvníka pláže, zda vezme na vědomí údaje o nevhodnosti vody ke 
koupání a bude zákaz respektovat. KHS zveřejňuje zákaz koupání vyvěšením na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou 
působností a na úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod. 

 

b) Přírodní koupaliště 

Provozovatel nechává kontrolovat kvalitu vody v akreditovaných nebo autorizovaných laboratořích. Za hodnocení kvality vody je 
odpovědný sám, ale protože výsledek rozboru posílá Krajské hygienické stanici (KHS), ta může v případě nedodržení limitních 
hodnot nařídit větší četnost kontroly vody v koupališti, jestliže jakost vody nedává záruku dodržení požadavků stanovených nebo 
povolených podle § 6 zákona č. 258/2000 Sb., a dobu provádění takových kontrol. KHS může také zakázat používání vody v 
koupališti a to i jen pro některé skupiny obyvatel. 

c) Ostatní vodní plochy  

Na ostatních vodních plochách je koupání „na vlastní nebezpečí“, kvalita vody zde není nikým sledována a neprovádějí se žádné 
laboratorní rozbory. 

II. Legislativa vztahující se ke koupalištím 

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (především zákona č. 151/2011 Sb.) 

Tento zákon (z hlediska koupacích vod zásadně novelizovaný v roce 2011) upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických 
osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. 
Stanovuje hygienické požadavky na koupaliště ve volné přírodě, umělá koupaliště, bazény, sauny a povinnosti jejich 
provozovatelů. Požadavky jsou konkretizovány v prováděcí vyhlášce č. 238/2011 Sb. 

2. Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. 

Vyhláška upravuje 

•pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích a kritéria jejich klasifikace a rozsah informování 
veřejnosti o jakosti povrchových vod ke koupání, 

•požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních koupališť, 

•hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky 
na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a 
sauny, 

•hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť a saun, 

•hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích 
plochách. 

3. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.) 

Účelem této právní normy je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a 
pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a 
sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. Zákon definuje profil vody ke koupání (obsah a způsob sestavení profilu, podmínky jeho 
přezkumu a aktualizace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 155/2011 Sb.) a stanovuje povinnost provádět opatření v případě 
nevyhovující jakosti povrchové vody ke koupání.   

4. Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání 

Tato vyhláška stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a 
aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí. 

 5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení 
směrnice 76/160/EHS. Tato směrnice obsahuje ustanovení pro: 

a) monitorování a klasifikaci jakosti vod ke koupání; 

b) řízení jakosti vod ke koupání a 

c) informování veřejnosti o jakosti vod ke koupání. 

Do českého právního řádu je tato směrnice transportována pomocí zákonů č. 258/2000 Sb. (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.) a č. 
254/2001 Sb. (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.) a prováděcích vyhlášek č. 238/2011 Sb. a č. 155/2011 Sb. 
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POPIS NAVRHOVANÝCH VARIANT 

V projektovém námětu z března 2016 byly navrženy 3 varianty revitalizace Lesního koupaliště: 
• Varianta 1 – „retro“ – obnova Lesního koupaliště dle původní podoby – obnova a modernizace areálu do původní 

podoby při zachování jeho funkce. 

• Varianta 2 – „oprava stávající vany s propojení s čistícím přírodním biotopem bez statutu veřejného koupaliště“ – oprava 
stávající bazénové vany (část určená pro koupání) a přírodní biotop (čistící laguna). 

• Varianta 3 – „přírodní koupací biotop“ bez stávající bazénové vany – odstranění stávající bazénové vany 

Varianta 1 – „retro“ – obnova Lesního koupaliště dle původní podoby – komplexní řešení 
I. Popis varianty 

Varianta retro počítá s obnovením a modernizací areálu do původní podoby při zachování jeho funkce. Po 
rekonstrukci se předpokládá plné využití areálu po celou letní sezónu v režimu plnohodnotného koupaliště (bazén, 
servisní objekt, doplňkové atrakce, zařízení pro návštěvníky atd.). Veřejné koupaliště by bylo provozováno 
v souladu s platnou legislativou, zejména s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a 97/2014 Sb. 

II. Zákonný statut, kontrola jakosti vody 
Přírodní koupaliště - povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 238/2011 
Sb. Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné. 
Provozovatel nechává kontrolovat kvalitu vody na své náklady v akreditovaných nebo autorizovaných 
laboratořích. Za hodnocení kvality vody je odpovědný sám, výsledek rozboru posílá Krajské hygienické stanici 
(KHS). 

III.  Klady a zápory varianty 
Klady varianty: 
- Možnost komfortní rekreace a odpočinku v ojedinělém přírodním prostředí, koupání v čisté vodě v blízkosti 

lesa, „romantické“ prostředí v dostatečné vzdálenosti od městské zástavby v porovnání s nově budovanými 
areály. 

- Možnost celoročního využití provozního zázemí. 

Zápory varianty: 
- Stavba bazénu a jeho příslušenství s nejvyššími parametry vyhovujícími všem platným normám a předpisům 

bude finančně nákladná (dle dokumentace z roku 2004 byly náklady vyčísleny na cca 74 mil Kč bez DPH). 
Koupaliště má vodní zdroj s nepravidelným průtokem vody, za sucha může být kvalitní vody nedostatek. 

- Provozování koupaliště pod statutem „přírodní koupaliště“ se řídí vyhláškou č. 238/2011 Sb. o stanovení 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch ve znění vyhlášek č. 97/2014 Sb. a č. 1/2016 Sb. Vyhláška stanoví povinnosti provozovatele koupaliště od 
členění, vybavení a provozu koupaliště (tj. vybavení šaten, sprch, četnost a způsob úklidu, údržba trávníku), přes 
pravidla monitorování jakosti vody (mikrobiologické ukazatele, výskyt sinic, vizuální kontrola, monitorovací 
kalendář, souhrnná hodnocení) až po rozsah, termíny a způsob informování veřejnosti o aktuální kvalitě vody. 
Splnění veškerých provozních požadavků v souladu s vyhláškou bude klást vysoké nároky na provozovatele 
areálu. 

- Konkurenční zařízení v dojezdové vzdálenosti od Liberce (koupaliště Zittau, Turnov, Železný Brod) s vyšší 
teplotou vody a delší dobou slunečního osvitu areálu (zalesnění okolí areálu Lesního koupaliště je v tomto 
případě „nevýhodou“) - koupaliště je umístěno v údolí mezi lesními pozemky, oslunění vodní plochy a 
přilehlých pozemků je omezeno a zkracuje sezónu pro využití koupaliště.  

- Omezená dostupnost areálu - areál je dostupný převážně pěšky, z Lidových sadů od zastávky tramvaje Sovovou 
ulicí a Tichou cestou v délce cca 1 km. Vjezd pro automobily by byl technicky řešitelný z Horské ulice ulicí Ke 
Koupališti, ovšem zvýšený provoz by zřejmě nebyl v zájmu rezidentů, už samo umístění areálu koupaliště 

Příloha usnesení č. 804/2016



 

 

Stránka 5 z 11 

 

v přírodním rámci vylučuje možnost realizace velkokapacitního parkoviště v bezprostřední blízkosti. 

IV.  Odhadované náklady  
- Odhad nákladů na rekonstrukci areálu vychází ze zpracované dokumentace k územnímu řízení z listopadu 2004 

„Rekonstrukce a dostavba Lesního koupaliště“ (Storing spol. s r.o.), která je zaměřena na obnovení původních 
funkcí celého areálu a jeho nejbližšího okolí, tzn. oddychově odpočinkové funkce. Z důvodu možnosti využití 
areálu po co nejdelší sezónu navrhuje studie rovněž zajistit vybrané nabídky pro návštěvníky k celoročnímu 
provozu. 

 
 
 
Varianta 2 – „Oprava stávající vany a propojení s čistícím přírodním biotopem bez statutu veřejného koupaliště“   
 

I. Popis varianty 
Cílem této varianty je zachování možnosti koupání v dané lokalitě BEZ STATUTU VEŘEJNÉHO KOUPALIŠTĚ 
v režimu přírodního biotopu, který by se skládal z části určené pro koupání a z čistící laguny osázené speciálními 
rostlinami a řasami. Varianta počítá s opravou stávajícího dna a zdiva bazénové vany a zřízením biotopové čističky 
(nejlépe v horní části vodoteče nad nádrží Lesního koupaliště) v návaznosti na doporučení Rozhodnutí ONV 
v Liberci o stanovení pásma hygienické ochrany Jizerského potoka pro ZOO Liberec. 
                                                                                                                                                                                                                                                       

II. Zákonný statut, kontrola jakosti vody 
a) Povrchové vody využívané ke koupání bez provozovatele (tzv. koupací oblasti). Významné koupací 

oblasti, které nemají provozovatele, nevybírá s na nich vstupné. Vybavenost bývá obecně menší než u 
koupališť ve volné přírodě (není předepsána zákonem). 
Starost za kontrolu jakosti vody má krajská hygienická stanice. Četnost a rozsah sledovaných ukazatelů 
je stejný jako na koupalištích ve volné přírodě. 

b) Ostatní vodní plochy - obecné užívání vod. Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání 
není nikým sledována. Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí 
nesou rodiče. 
Kvalita vody zde není nikým sledována a neprovádějí se žádné laboratorní rozbory, koupání je „na vlastní 
nebezpečí“,  

 
III.  Klady x zápory varianty 

Klady varianty: 
- Provoz bez statutu veřejného koupaliště není provozně náročný, investiční a udržovací náklady jsou nižší než u 

chemicky ošetřovaných bazénů. 
- Na základě zvoleného zákonného statutu lze minimalizovat provozní náklady, aniž by byla znemožněna 

možnost využití areálu pro koupání. 
- Při dodržování technologické kázně - minimální potřeba vstupů (nízká spotřeba energie, vyloučení chemických 

prostředků k udržování kvality vody). 
- Ekologické řešení zajištění čistoty vody prostřednictvím kořenové čističky bez zátěže pro životní prostředí. 
- Velmi nízké riziko narušení ochranného pásma Jizerského potoka, který se vlévá do ZOO. 
- Voda ke koupání vhodná i pro alergiky, ekzematiky apod. 
- Možnost využívání areálu širokou veřejností bez omezení otevírací dobou. 
- Nižší náklady na zprovoznění areálu (oprava vany, úprava okolí, odstranění nefunkčních prvků mobiliáře, 

postupné nahrazení novými). 

Zápory varianty: 
- Nutno zajistit zabezpečení areálu proti vandalismu (v případě, že areál nebude mít stálého provozovatele). 
- Vyřešit otázku oplocení areálu – ANO/NE. 
- Zajištění úklidu a údržby areálu – město/externí nájemce (ošetřit smluvně). 
- Údržba kořenové čističky, zajištění funkčnosti. 
- Potřeba vyšší technologické kázně, tj. potřeba přesného dodržování technologických postupů a způsobů 
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zpracování, při jejím nedodržení dochází poměrně rychle ke zhoršení kvality vody. 
- Vyšší nároky na plochu kořenové čističky – „Pro koupací jezírka (koupací biotopy) platí poznatek, že jejich 

zásadní výhody (nízké nároky na energie, údržbu a finance k provozu) se plně projevují od velikosti plochy cca 
100 m2. K tomu dochází díky zapojení samoregulačních mechanismů. Hrkal (2011): „Se snižováním plochy 
koupacího jezírka dochází k jejich oslabování, a proto je nutné toto dohánět technikou.“ Tím dochází ke stírání 
rozdílů mezi bazény a koupacími jezírky. I když je pravda, že provoz koupacích jezírek zůstává celoroční. Proto 
rozdíl u malých velikostí může být hlavně estetický (+ vytváření prostředí vhodného pro různé typy vodních 
organismů).“  (zdroj: http://voda.tzb-info.cz/bazeny/7653-koupaci-jezirka-biotopy). 
 

IV.  Odhadované náklady  
- Finanční náklady pro vlastní projekt a výstavbu jsou srovnatelné v porovnání s klasickým bazénem, zároveň 

však jsou nižší provozní náklady.  
 
Varianta 3 – „přírodní koupací biotop“ bez stávající bazénové vany 

I. Popis varianty 
Varianta počítá s odstraněním stávající bazénové vany a vybudováním přírodního koupacího biotopu. 

II. Zákonný statut, kontrola jakosti vody 
a) Přírodní koupaliště - povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 

238/2011 Sb. Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné. Provozovatel nechává 
kontrolovat kvalitu vody na své náklady v akreditovaných nebo autorizovaných laboratořích. Za 
hodnocení kvality vody je odpovědný sám, výsledek rozboru posílá Krajské hygienické stanici (KHS). 

b) Povrchové vody využívané ke koupání bez provozovatele (tzv. koupací oblasti). Významné koupací 
oblasti, které nemají provozovatele, nevybírá s na nich vstupné. Vybavenost bývá obecně menší než u 
koupališť ve volné přírodě (není předepsána zákonem). Starost za kontrolu jakosti vody má krajská 
hygienická stanice. Četnost a rozsah sledovaných ukazatelů je stejný jako na koupalištích ve volné přírodě. 

c) Ostatní vodní plochy - obecné užívání vod. Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání 
není nikým sledována. Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí 
nesou rodiče. Kvalita vody zde není nikým sledována a neprovádějí se žádné laboratorní rozbory, koupání 
je „na vlastní nebezpečí“,  

 
III.  Klady x zápory varianty 

Klady varianty: 
- Koupaliště s přírodním čištěním vody - nově vybudovaná umělá vodní nádrží, voda je zde čištěna pomocí rostlin 

a mikroorganismů ve štěrkovém loži, kde dochází k rozkladu a spotřebovávání živin z veškerých nečistot a 
odumřelých částí rostlin., pro rozvoj řas a sinic ve vodě nezůstává dostatek živin.  

- Koupaliště s přírodním čištěním vody lze realizovat jako novou stavbu umělé vodní nádrže na folii, technologii 
lze využit i pro rekonstrukci starších koupališť nebo požárních nádrží. Technologii nelze aplikovat u běžných 
vodních nádrží s nekontrolovatelným obsahem (přísunem) živin ze sedimentů či přítoku.  

- Voda není chemicky upravována, nehrozí tedy alergické reakce u lidí citlivých na chlor.  
- Nízký obsah živin neumožňuje masový rozvoj řas a sinic a voda zůstává průzračně čistá.  
- Přírodní charakter koupaliště s lemem mokřadních rostlin zvyšuje estetiku prostředí. Umělý mokřad se stane 

domovem rostlin i mnoha druhů živočichů.  
- Nádrž se nemusí na zimu vypouštět a může sloužit jako kluziště. 
 
Zápory varianty: 
- V této variantě nebude využit kámen, který se v lokalitě nachází, zároveň vzniknou další náklady s jeho 

odstraněním a přesunem hmot mimo areál. 
- Prostorová náročnost - zhruba polovina vodní plochy je určena ke koupání, druhá tvoří čistící zónu s 

mokřadními rostlinami. 
- Potřeba vyšší technologické kázně. 
- Varianta počítá s demolicí stávající bazénové vany, tím dojde k likvidaci původního rázu koupaliště. 
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IV.  Odhadované náklady  
- Finanční náklady pro výstavbu biotopového koupaliště jsou srovnatelné v porovnání s klasickým bazénem, 

zároveň však jsou nižší provozní náklady. 
- Vzniknou vícenáklady spojené s likvidací stávající vany (bourací práce, odvoz materiálu, apod.).  

 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
  

1. Stávající bazén rekonstruovat v minimalistické verzi (viz Příloha č. 3) a vzít v úvahu zajištění kvality vody výstavbou 
biotopové čističky v návaznosti na skutečnost, že areál leží v PHO Jizerského potoka. Celkové finanční náklady bude nutné 
pokrýt ze zdrojů města nebo jiného investora, vhodné dotační zdroje v současné době nejsou známy.    

TOMU NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VARIANTA 2. 

 

2. Stávající bazén přeměnit na retenční nádrž, kterou by bylo možno částečně financovat z dotačních zdrojů. Vhodným 
dotačním zdrojem (PŘEDEM NUTNÁ KONZULTACE S POSKYTOVATELEM DOTACE OHLEDNĚ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ 
PŘIJATELNOSTI !!!) se jeví Operační program životní prostředí, prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu, typ projektu „plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), jednak pro ochranu před 
povodněmi (ZOO), jednak jako zásobu vody v době sucha. Poskytovatel dotace stanoví poměrně přísné podmínky, za kterých 
je možné dotaci poskytnout, tj. „Lze podpořit rekonstrukce obtočných vodních nádrží (jejich rekonstrukce na retenční nádrže), 
ale za podmínek, že vodní nádrže budou napouštěny vodou z vodního toku pouze v době nedostatku srážkové vody, a to maximálně 
do výše vodoprávním úřadem povoleného objemu akumulované vody, který může být maximálně 50 % z celkového objemu nádrže, 
zároveň výpustné zařízení nádrže nesmí umožňovat napuštění vodní nádrže nad vodoprávním úřadem povolený maximální objem 
akumulované vody (maximálně 50 % z celkového objemu nádrže)“. (Zdroj: „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro 
období 2014 -2020“) 

S ohledem na minimalizaci nákladů lze opravit stávající hráz, průřez a půdorys nádrže pak bude upraven na základě návrhu 
množství vod, které je vhodné v lokalitě zadržet. Rezervní 50 %-ní objem nádrže je možno dodržet lichoběžníkovým průřezem, 
nenapuštěná část pak bude působit esteticky jako zpevněné břehy. Retenční nádrž plní svoji funkci během celého roku. 

Vznikne tak přírodní vodní plocha, která by mohla fungovat v obdobném režimu jako podobné vodní plochy (zatopené lomy, 
rybníky, apod.), které nejsou koupališti, a veřejnost je ke koupání používá. Plocha by mohla být oplocena, příp. pouze řádně 
označena. 

Retenční nádrž může být doplněna objektem pro pracovníky obsluhy a údržby včetně zbudování 1-2 parkovacích míst pro 
automobily. Ostatní prvky (např. na vylepšení kvality vody, zabezpečení pohodlného přístupu do vody, mobiliář apod.) nemohou 
být hrazeny z uvedených dotačních zdrojů. Doplňkové objekty mohou být realizovány například jako součást volnočasového 
areálu nebo turistické trasy (např. přístřešek, lavičky, nádoby na odpad, mobilní toalety, příp. sportovní mobiliář). 

Uvedená možnost financování bude monitorována a vyhodnocována dle aktuálních podmínek výzvy. 

PROVOZNÍ REŽIM AREÁLU 

Současně s volbou varianty revitalizace areálu Lesního koupaliště je nutné zvolit následný provozní režim, tj. určit případného 
provozovatele a formu spolupráce (např. Městské lesy, externí provozovatel, příslušný odbor města, apod.) a z toho vyplývající 
odhad ročních provozních nákladů. 

   

Soulad se strategickými dokumenty města: 

Navrhované variantní řešení revitalizace Lesního koupaliště je v souladu s Aktualizovanou strategií rozvoje statutárního města 
Liberec 2014 – 2020, strategický cíl B Kvalita života, Specifický cíl B 7 Podpora kultury, sportu, volnočasových aktivit a zlepšení 
spolupráce a partnerství mezi městem a kulturními, sportovními a volnočasovými organizacemi 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 
• Získání obnovené přírodní koupací plochy s kvalitní vodou v příjemném zalesněném prostředí  
• Vznik volnočasového areálu, který je umístěn v lokalitě Lidových Sadů, v docházkové vzdálenosti od MHD, nedaleko 

lokality s rozvíjející se bytovou výstavbou (ul. Horská, Ruprechtice) 
 

 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 
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• Sanace a úprava stávající bazénové vany 

• Úprava okolí bazénu 

• Vybudování čistícího mechanismu (např. kořenová čistička)  
• Příslušenství, mobiliář volnočasového areálu 
• Zařízení pro outdoorové sportovní aktivity 

 Aktivity projektu  (navazují na dílčí cíle projektu a popisují, jak jich bude dosaženo) 

 

Popis aktivity 
zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze 

(pořízení studie, projektové dokumentace)     

studie proveditelnosti včetně technického řešení stavby a hydrogeologického průzkumu 
lokality, jednání s povodím Labe a jinými dotčenými subjekty  09/2016 11/2016 

projektová dokumentace – dle zvolené varianty  11/2016  02/2017 

stavební povolení, inženýrská činnost 02/2017 02/2017 

výběrové řízení na zhotovitele díla 03/2017 05/2017 

 

Realizační fáze 

(zahájení fyzické realizace projektu/ 1. aktivita projektu)     

zhotovení díla a uvedení do provozu (konkrétní aktivity budou stanoveny v závislosti na 
zvolené variantě řešení obnovy areálu) 06/2017 

09/2017 

   

Udržitelnost 

doba udržitelnosti bude stanovena na základě podmínek poskytovatele dotace   

   
Rizika projektu (co může ohrozit klíčové aktivity či finanční a provozní řízení projektu + opatření pro snížení rizik) 

Veškerá rizika lze částečně eliminovat průběžným monitoringem realizace projektu. 

Finanční riziko 
- náklady na revitalizace areálu mohou překročit rámec schváleného rozpočtu projektu v případě technického problému při 
rekonstrukci vlastní bazénové vany 
 
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 
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- provedení analýzy všech aktuálních zákonů a norem, kterých se projekt dotýká, průběžná konzultace s odborem právním a 
veřejných zakázek, příp. zadáno externě. 
 
Specifická rizika 

- Nedostatek vody – riziko lze eliminovat kvalifikovaným průzkumem veškerých možných zdrojů vody (povrchové vody, 
podzemní vody), 

- Nedostatečná kvalita vody, čistota – riziko lze eliminovat realizací čistícího zařízení (kořenová čistička apod.) 
- Devastace areálu v provozní fázi – riziko lze eliminovat zajištěním provozovatele areálu (pronájem, apod.) 

 

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek) 

 
• Široká veřejnost – obyvatelé města Liberce 

• Návštěvníci města Liberec, zejména oblasti Lidových Sadů 

• Specifická skupina – obyvatelé Ruprechtic, ulice Horská 

 

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 

Stav dlouhodobě zdevastovaného areálu s historickou hodnotou je negativně vnímám především širokou veřejností. Revitalizace 
Lesního koupaliště poskytne občanům Liberce místo vhodné k rekreaci i sportovnímu vyžití. Bude tak obnovena funkce areálu, 
který vznikl v padesátých letech 20. století jako „stavba pro lidi, jejich zábavu a odpočinek“. 

Výstupy projektu  (hmatatelné – fyzické výsledky projektu) 
• Volnočasový areál s přírodní vodní (koupací) plochou 

Vazba na jiné projekty: (pouze je-li relevantní) 

Připravovaný projekt „Revitalizace Lesního koupaliště“ souvisí s projektem „Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu 
kamenolomu Ruprechtice“, který je zaměřen na eliminaci možného rizika znečištění spodních vod závadnými látkami (souvisí 
s kvalitou vody Jizerského potoka). Projekt „Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice“ je ve fázi 
schváleného Projektového námětu, je připraven Projektový záměr. 

 

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 p řípravné a realizační fáze projektu 

oddělení SRPP  realizace a administrace projektu 

Eva Troszoková, specialista 
oddělení přípravy a řízení projektů 

finanční manažer projektu 

Odbor právní a veřejných 
zakázek, příp. externě 

projektový právník 

technický specialista OSRD 
(probíhají výběrová řízení) 

řešitel projektu 

Bc. Jiří Bliml, ředitel organizace 
Městské lesy Liberec, p.o. 

řešitel projektu 

Ing. Lucie Sládková, vedoucí 
odboru ekologie a veřejného 
prostoru  

řešitel projektu 

Ing. Lucie Sládková, vedoucí 
odboru ekologie a veřejného 
prostoru 

uživatel projektu 
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dle výsledku výběrového řízení externí dodavatel  

  

C. Rozpočet a financování (v případě potřeby přiložte samostatnou tabulku) 

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Příprava projektu  

studie proveditelnosti včetně technického řešení stavby a hydrogeologického 
průzkumu lokality 

200 

projektová dokumentace – Varianta 2 600 

stavební povolení, inženýrská činnost, jednání s povodím Labe a jinými 
dotčenými subjekty 

40 

výběrové řízení na zhotovitele díla 15 

právní poradenství 38 

CELKEM 893 

Realizace projektu 

 dle zvolené varianty na základě projektové dokumentace (výkaz výměr)  

varianta 1 (komplexní řešení) – odhad (zdroj: PD 2004) 74 000 

varianta 2 (minimalistická verze) – odhad  4 000 – 6 000 

varianta 3 (biotopové jezírko) – odhad (zdroj: Projektový námět) 20 000 – 30 000 

CELKEM 

Rozpočet provozu roční – bude určen v návaznosti na zvolený režim provozu (sekání trávy, úklid areálu,  odvoz odpadků, 
drobná údržba) 

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: 

Zdroj Očekávaná částka % 
kofinancování  

vlastní zdroje – rozpočet SML v závislosti na zvolené 
variantě 

100 

OPŽP – retenční nádrž dle PD a podmínek 
poskytovatele dotace 

15 
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Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

 2016  893 
  

893 
studie proveditelnosti, hydrologický průzkum, PD, inženýrská 
činnost, VŘ, právní poradenství 

 2017 

 dle PD 
zvolené 
varianty 

  
dle PD 
zvolené 
varianty realizace projektu a uvedení do provozu 

varianta 1 
(komplexní 
řešení) – odhad 
(zdroj: PD 
2004) 

74 000   74 000 

 

varianta 2 
(minimalistick
á verze) – 
odhad  

4 000 –  

6 000 
  

4 000 –  

6 000 
 

varianta 3 
(biotopové 
jezírko) – 
odhad (zdroj: 
Projektový 
námět) 

20 000 –  

30 000 
  

20 000 –  

30 000 

 

          

běžný provoz        dle zvolené varianty 

CELKEM         

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný 

odbor) 

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

odbor strategického rozvoje a 
dotací 

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

odbor strategického rozvoje a 
dotací 

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

odbor ekologie a veřejného 
prostoru 

Záměr zpracoval: 

Ing. Jana Cimbálová, koordinační, 
projektový a programový pracovník, 
odbor strategického rozvoje a dotací 

tel. 

485 243 
188 

email: 
cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou kanceláří 
dne dne 

Podpis 
vedoucího 
OSRD 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160722 

Název projektu:  Revitalizace a obnova veřejné zeleně – park Pod Sadem míru a dva 
parky nad přehradou 

A. Popis projektu  
Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu (proč projekt realizovat?) 

Cílem projektu je provedení revitalizace a regenerace dvou parkových ploch v intravilánu města Liberec (plocha ohraničená 
ulicemi Pod Sadem míru a U Domoviny a Parky u přehrady – lesopark Pekárkova a menší parková plocha v blízkosti ulice 
Blahoslavova). Projektový záměr vychází z projektové dokumentace, která byla zpracována v roce 2012 a je v současné době 
aktualizována a doplňována v souladu s požadavky poskytovatele dotace (MŽP Operační program Životní prostředí 2014 – 2020).  

Park Pod Sadem míru (U Domoviny) 

Výchozí stav 

Plocha se nachází v centru města Liberce na pozemcích v majetku SML. Jedná se o dvě dílčí lokality s odlišným charakterem a 
využíváním. 

SZ část plochy – svažitý terén, v horní části přechází v relativně rovinatý travnatý porost, který slouží pro hry dětí. Jedná se o 
centrální pozůstatek travnaté plochy a je udržován kosením. Okraje ostatních travnatých ploch a náletové porosty jsou významně 
zatíženy divokými skládkami stavební suti a komunálního odpadu. 

JV část plochy – výrazně svažující terén směrem k vodoteči a horkovodu. Jedná se o neudržovaný porost, četná je přítomnost 
černých skládek abiotických i biotických odpadů. Komunikační zpřístupnění je pouze ve formě vyšlapaných pěšin.    

I přes nepřehlednost a zanedbanost území je v této lokalitě, zejména díky přítomnosti vodoteče, skryt velký potenciál k přeměně 
na příjemný rekreační a relaxační prostor v zástavbě v blízkosti centra města. 

Pro lokalitu byla již v roce 2012 zpracována kompletní projektová dokumentace, která byla nyní aktualizována a doplněna 
v souladu s platnými požadavky poskytovatele dotace (SFŽP Operační program Životní prostředí).   

Navrhovaná opatření 

Úprava lokality je plánována po etapách: 

I. etapa (bude realizována v rámci předkládaného projektu) 

S ohledem na odlišný charakter jednotlivých částí lokalit předělených komunikací jsou i navržené úpravy ploch odlišného 
charakteru.  

SZ část plochy – především zabránění šíření nežádoucích invazivních dřevin, náhrada cílovými domácími dřevinami a stabilizace 
stávajících cennějších okrajových porostů pěstebním opatřením. Ve střední části s největší zátěží starých skládek a odpadů 
nebudou v rámci projektu realizována žádná opatření, tato část bude řešena následnou komplexní rekultivací. Ostatní dílčí skládky 
bioodpadu, komunálního odpadu a pozůstatky oplocení budou zlikvidovány v rámci nezpůsobilých výdajů projektu. 

JV část plochy – s ohledem na velký přírodní potenciál bude řešena krajinářsky, výhradně s použitím sortimentů domácích druhů 
dřevin s cílem stabilizovat a posílit ekologickou hodnotu lokality. 

Na I. etapu budou navazovat další etapy (dle možností aktuálních výzev s využitím dotačních zdrojů), v rámci kterých budou 
realizovány zejména tyto úpravy: 

• oprava cestní sítě, 

• revitalizace vodoteče, 

• sanace skládky v centrální části lokality, 

• realizace dětského hřiště v SZ části, 

• další související úpravy. 
 

Parky nad přehradou 

V blízkosti vodní nádrže Starý Harcov (přehrada) se nacházejí dvě parkové plochy vhodné k revitalizaci a obnově, pro které byla 
zpracována kompletní projektová dokumentace. Jedná se o lesopark u ulice Pekárkova a menší parkovou plochu v těsné blízkosti 
vodní nádrž u ulice Blahoslavova. 
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Lesopark Pekárkova – příčně svažitá plocha o výměře 1,5 ha, ohraničena z jedné části ulicí Svobody, druhá část navazuje na 
soukromé zahrady rodinných domů. Lokalita je ukončena pěší komunikací – spojnicí mezi ulicemi Pekárkova a Svobody a 
navazující na vysokoškolský areál. Jedná se o městskou rekreační plochu – lesopark, který je zpřístupněn nezpevněnou pěší 
cestou.  

Tato nezpevněná pěší cesta, která prochází celým lesoparkem, umožňuje cenné průhledy na přilehlou vodní nádrž Starý Harcov a 
je zejména díky studentům Technické univerzity v Liberci a díky obyvatelům lokality velmi frekventovaná. 

Navrhovaná opatření 

Stabilizace a provedení rozvojových opatření na stávajících vegetačních prvcích a doplnění základního funkčního mobiliáře. 
S ohledem na přírodní charakter místa a velmi svažitou dispozici plochy není žádoucí intenzivní doplňování parkových aktivit. 
Lesopark je zároveň frekventovanou spojnicí mezi školními zařízeními a centrem města, proto bude lokalita doplněna pouze 
stabilními lavičkami, odpadkovými koši, v místě vyhlídky na vodní nádrž Starý Harcov bude z bezpečnostních důvodů 
instalováno jednoduché zábradlí nad skalnatým masivem a komunikací. 

Stávající vyšlapané pěšiny jsou v uspokojivém stavu a nebudou vzhledem k možnému riziku poškození inženýrských sítí, které 
vedou pod pěšinami, nijak stabilizovány. V rámci vegetačních úprav bude pouze likvidován vrůstající nálet. 

Parková plocha u ulice Blahoslavova – svažitá menší parková plocha na severním břehu vodní nádrže Starý Harcov je umístěna 
mezi soukromými objekty se zahradami.  

Prostor je významnou spojnicí mezi obytnou zástavbou a rekreačně hojně využívanou přehradou. Parková plocha je rovněž 
pravidelně navštěvována dětmi předškolního věku z nedalekých školských zařízení. 

Rovněž pro tyto lokality byla zpracována kompletní projektová dokumentace, která zahrnuje jak opatření směřující k revitalizaci a 
obnově veřejné zeleně v souladu s podporovanými aktivitami výzvy OPŽP, tak podklady pro realizaci dalších složek parkových 
ploch (doplnění mobiliáře, vybudování přírodního hřiště pro děti apod.) 

Navrhovaná opatření 

Budou provedena nezbytná pěstební opatření na vzrostlých stromech. Jedná se o parkovou úpravu mezi dvěma soukromými 
zahradami, proto následný růst dřevin nesmí omezit užívání okolních pozemků. Náklady na tyto úpravy patří mezi způsobilé 
výdaje v rámci dotační výzvy (OPŽP). 

Ucelené revitalizace plochy bude dosaženo realizací abiotických úprav a jsou navržena následující opatření: 
- stabilizace centrální průchozí cesty prostřednictvím dlažby z žulových odseků, 
- zřízení odpočivné plochy s fit prvky, 
- doplnění základních funkčních prvků mobiliáře s instalací zábradlí, 
- doplnění drobných cvičebních a herních prvků s využitím stávajícího svahu (skluzavka do svahu pro děti). 

Tato opatření nepatří mezi uznatelné výdaje dotační výzvy, budou proto hrazeny z vlastních zdrojů města. 

 

Soulad se strategickými dokumenty města: 

 Projekt je v souladu s Aktualizací strategie rozvoje SML 2014 – 2020. 

Strategický cíl C Životní prostředí 

Specifický cíl  C 6  Budování a využívání veřejných prostranství jako míst funkčních, živých, příjemných a bezpečných 

Opatření C 6.2 Zvyšování kvality stávajícího veřejného prostranství (doplňováním kvalitní veřejné zeleně) 

Opatření C 6.4 Zkvalitnění náplně a využití veřejných prostranství  

 

 Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?) 

Revitalizace a obnova veřejné zeleně vybraných parkových ploch v zastavěných částech v blízkosti centra města a v blízkosti 
vodní nádrže Starý Harcov, včetně realizace dalších složek parkových ploch (mobiliář, hřiště pro děti, fit prvky). Realizací 
projektu bude umožněn pěší průchod upravenou zelení z jedné části města do druhé. 

 

 Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?) 

Park Pod Sadem míru, U Domoviny 
• Stabilizace a posílení ekologické hodnoty lokality 
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• Likvidace dílčích skládek  

• Rekultivace a likvidace nefunkčních prvků 

Lesopark Pekárkova 
• Stabilizace a rozvoj stávajících vegetačních prvků 

• Doplnění základního funkčního mobiliáře (jednoduché stabilní parkové lavičky, odpadkové koše, bezpečnostní zábradlí u 
vyhlídky na vodní nádrž Starý Harcov, jednoduché směrníky) 

Parková plocha Blahoslavova 
• Parková úprava – kácení havarijních dřevin, doplnění stromového porostu 

• Stabilizace centrální cesty 

• Zřízení odpočivné plochy s fit prvky 

• Instalace zábradlí 

• Doplnění drobných cvičebních a herních prvků  

 Aktivity projektu  (navazují na dílčí cíle projektu a popisují, jak jich bude dosaženo) 

 

Popis aktivity 
zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze 

(pořízení studie, projektové dokumentace)     

Biologický průzkum lokalit 04/2016 07/2016 

projektová dokumentace pro zvolené lokality 04/2016 09/2016 

Souhrnné stanoviska OŽP  09/2016 09/2016 

výběrové řízení na zhotovitele díla (po schválení finanční dotace EU v rámci OPŽP) 2017 2017 

 

Realizační fáze (po schválení finanční dotace OPŽP) 

(zahájení fyzické realizace projektu/ 1. aktivita projektu)     

Park Pod Sadem míru, U Domoviny     

arboristické práce, výsadby dřevin, trávníky 7 týdnů  

asanační práce 5 týdnů  

tříletá následná péče o výsadby   

rekultivace a likvidace nefunkčních prvků 3 týdny  

Park Blahoslavova   

arboristické práce, výsadby dřevin, trávníky zakládané 3 týdny  

asanační práce, stabilizace cest a odpočívadel 4 týdny  

mobiliář a herní prvky 1 týden  

tříletá následná péče o výsadby   

Lesopark Pekárkova   

arboristické práce, výsadby dřevin 8 týdnů  

asanační práce 3 týdny  

základní mobiliář 2 týdny  

tříletá následná péče o výsadby   
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Udržitelnost 

doba udržitelnosti bude stanovena na základě podmínek poskytovatele dotace – předpokládaná 
doba udržitelnosti 5 let 

  

   
Rizika projektu (co může ohrozit klíčové aktivity či finanční a provozní řízení projektu + opatření pro snížení rizik) 

Veškerá rizika lze částečně eliminovat průběžným monitoringem realizace projektu. 

Finanční riziko 
- nezískání dotačních finančních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí (MŽP) 
- realizace projektu s korekcí poskytovatele dotace 
- náklady na revitalizace parkových ploch mohou překročit rámec schváleného rozpočtu projektu v případě neočekávaných 

vícenákladů v souvislosti s realizací aktivit 

 
Eliminace rizika 
- při přípravě kvalitní projektové dokumentace bez chyb s detailním rozpočtem, 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 

- kvalitní projektové řízení a dodávka realizovaných prací 
 

Specifická rizika 

- vandalismus, poškození dřevin i mobiliáře  

Eliminace rizika 
- pojištění, osvětlení, aj. 
 

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek) 

Park Blahoslavova, lesopark Pekárkova 
• Široká veřejnost – obyvatelé přilehlých čtvrtí (Harcov, ulice Husova, Králův Háj) 

• Návštěvníci města Liberec, zejména oblasti vodní nádrže Starý Harcov 

• Specifické skupiny – studenti a pracovníci TUL, děti z MŠ 

Park Pod Sadem míru, U Domoviny 
• Široká veřejnost  

• Specifické skupiny – obyvatelé přilehlých čtvrtí, zejména sídliště Rochlice a sídliště Horní Kopečná   

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?) 

 

 Provedením revitalizace a obnovy dotčených parkových ploch včetně realizace dalších parkových prvků povede ke zvýšení 
propojenosti městský parků a umožní průchod upravenou zelení z jedné části města do druhé. 

Lokalita Blahoslavova  

Vznikne upravená volnočasová parková plocha s herními prvky v těsné blízkosti přehrady vhodná i pro děti nejen z blízkých 
školských zařízení. Plocha bude vhodná ke sportovním aktivitám a hrám dětí. 

Lokalita Pekárkova 
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Úprava lokality umožní bezpečný průchod lesoparkem hojně využívanou pěší cestou včetně možnosti zastavení na vyhlídce 
s průhledem na vodní nádrž Starý Harcov a odpočinkovými stanovišti. 

Lokalita Pod Sadem míru, U Domoviny 

V rámci projektu bude lokalitě částečně navrácen původní charakter rekreačního lesoparku, lokalita bude připravena pro další 
úpravy a revitalizace. Díky odstranění menších skládek a nefunkčních prvků bude zvýšena bezpečnost průchodu lokalitou, 
zejména pro děti a seniory. 

Výstupy projektu  (hmatatelné – fyzické výsledky projektu) 

Revitalizované a obnovené parkové plochy v zástavbě v blízkosti centra města (park Pod Sadem míru, U Domoviny) a vodní 
nádrže Starý Harcov (lesopark Pekárkova, park u ulice Blahoslavova). 

Vazba na jiné projekty: (pouze je-li relevantní) 

Plánovaná obnova uvedených parkových ploch je v souladu s připravovaným územním plánem a vychází z navrhované koncepce 
krajiny a koncepce rozvoje veřejné zeleně ve městě Liberci, zejména městských parků.  

Projekt volně navazuje na již provedené regenerace parkových ploch v centru města provedené v rámci projektů IPRM: 
- Projekt „Lidové Sady I“ – regenerace parkových ploch Sukovo náměstí a Prokopa Holého, 
- Projekt „Lidové Sady II“ – kompletní revitalizace lokalit Zborovská a promenáda Jezírko, 
- Projekt „Revitalizace Rochlice“ – navázání na započatou revitalizaci veřejných prostranství sídliště a její pokračování 

v oblasti centrálního parku a v přilehlých rondelech 

Projekt je rovněž v souladu s plánovanou revitalizací vodní nádrže Starý Harcov (lesopark Pekárkova a parková plocha u ulice 
Blahoslavova). 

Revitalizace a obnova parkových ploch by měla být v dalších etapách realizována postupně i v dalších městských částech. 

 

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 p řípravné fáze projektu do podání projektové žádosti 

oddělení SRPP  realizace a administrace projektu (dotace) 

Eva Troszoková, specialista 
oddělení přípravy a řízení projektů 

finanční manažer projektu 

Odbor právní a veřejných 
zakázek, příp. externě 

projektový právník 

Ing. Lucie Sládková, vedoucí 
odboru ekologie a veřejného 
prostoru  

vedoucí projektu + realizace (koordinace aktivit), výběrová řízení na dodavatele 
stavebních úprav apod. 

odbor 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  

Projektová dokumentace k jednotlivým lokalitám (již realizována):   

PD park Pekárkova 41 

PD park Pod Sadem míru, U Domoviny 47 

Příloha usnesení č. 807/2016



            statutární město Liberec          Příloha č. 3 směrnice 10RM 

 

Stránka 6 z 7 

 

PD park Blahoslavova 53 

celkem 141 

výběrové řízení na zhotovitele díla 15 

právní poradenství 5 

CELKEM 161 

Realizace projektu 

Realizace dle PD – Park Pod Sadem míru, U Domoviny 1 791 

Realizace dle PD – lesopark Pekárkova 1 119 

Realizace dle PD – parková plocha Blahoslavova 1 280 

Povinné náklady v případě dotace, další náklady 250 

CELKEM                                              4 440 

Rozpočet provozu roční – bude určen v návaznosti na zvolený režim provozu (sekání trávy, úklid areálu, odvoz odpadků, 
drobná údržba) 

Položka roční náklady v tis. Kč 

 park Pod Sadem míru, U Domoviny 45 

 park Pekárkova 56 

 park Blahoslavova 35 

  
 

CELKEM 136 

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka % 
kofinancování  

      

OPŽP – 33. Výzva – vegetační úpravy  3 444 tis. Kč 40 

Ostatní parkové prvky (mobiliář, vybavení hřiště apod.)   997  tis. Kč 100 

       

 

Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

 2016  141   141 Biologický průzkum, projektová dokumentace 

 2017 – 2018        realizace projektu a uvedení do provozu 

  506 613 1119 Lokalita Pekárkova 

    929 350 1279 Lokalita Blahoslavova 

   749 1042 1791 Lokalita Pod Sadem míru, U Domoviny 

   190 60  250 související náklady 

běžný provoz  136   136 roční náklady na údržbu lokalit 

CELKEM  2651 2065 4716  
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Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: (odpovědný náměstek nebo člen RM) Vlastník projektu (příslušný 

odbor) 

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

odbor ekologie a veřejného 
prostoru 

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

odbor ekologie a veřejného 
prostoru 

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

odbor ekologie a veřejného 
prostoru 

Záměr zpracoval: 

Ing. Jana Cimbálová, koordinační, 
projektový a programový pracovník, 
odbor strategického rozvoje a dotací 

tel. 

485 243 
188 

email: 
cimbalova.jana@magistrat.liberec.c
z 

Schváleno projektovou kanceláří 
dne dne 

Podpis 
vedoucího 
OSRD 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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Návrh na změnu územního plánu č. 88/17 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

Vlastník pozemku 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 
 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 086122/16 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Vratislavice nad Nisou 
 Parcelní číslo 1999  
 Druh pozemku orná půda 
 Další specifikace 1999 = 14 005 m2 

 Funkce dle platného ÚP plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň 
2.2. Požadavek na změnu zahrádkářská kolonie  
 Odpovídá funkci plochy zahrádek a chatových osad - ZZ 
3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr vznik zahrádkářské kolonie, důvodem je zkulturnění místa 
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie ne 
4.1. Situační nákres ne 
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Jedná se o žádost na vymezení plochy pro rekreaci. Jedná se o žádost na vymezení plochy pro rekreaci, kde 
Krajský úřad LK již v minulosti uplatnil své stanovisko, ve kterém požaduje komplexní prověření a vyhodnocení 
potřebnosti nových zastavitelných ploch pro rekreaci s odpovídající infrastrukturou. Tento požadavek je řešen v 
novým ÚPL. Tento návrh není strategický. 
6. Doporučení odboru ke schválení Návrhu Ne 
7. Doporučení Výboru pro rozvoj a územní plánování  Ne 

Příloha usnesení č. 808/2016



 

 
 
  

Příloha usnesení č. 808/2016



Návrh na změnu územního plánu č. 88/18 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

Vlastník pozemku 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 086121/16 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Vratislavice nad Nisou 
 Parcelní číslo 3598/1  
 Druh pozemku trvalý travní porost 
 Další specifikace 3598/1 = 6 637 m2 

 Funkce dle platného ÚP plochy přírody a krajiny – travní porosty a ostatní plochy v krajině 
2.2. Požadavek na změnu změnit na zastavitelné - bydlení 
 Odpovídá funkci plochy bydlení BV, BČ 
3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr výstavba rodinných domů  
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie ne 
4.1. Situační nákres ne 
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Jedná se o žádost na vymezení plochy pro bydlení, kde Krajský úřad LK již v minulosti uplatnil své stanovisko, 
ve kterém požaduje komplexní prověření a vyhodnocení potřebnosti nových zastavitelných ploch pro bydlení 
s odpovídající infrastrukturou. Tento požadavek je řešen v novým ÚPL. Tento návrh není strategický. 
6. Doporučení odboru ke schválení Návrhu Ne 
7. Doporučení Výboru pro rozvoj a územní plánování  Ne 
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Návrh na změnu územního plánu č. 90/1 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

vlastník pozemku 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 151162/16 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita Perštýn 
 Katastrální území Liberec 
 Parcelní číslo 1424/1, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305, 1308, 1309, 1321, 1334, 1333, 1340, 

1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1424/9, 1424/10, 1413/5, 
1413/3, 1413/4, 1424/6, 1424/2, 1424/3, 1424/4, 1424/5 

 Druh pozemku zahrada 
 Další specifikace 1424/1 = 28 445 m2, 1303 = 80 m2, 1304/1 = 323 m2, 1304/2 = 107 m2, 

1305 = 652 m2, 1308 = 91 m2, 1309 = 140 m2, 1321 = 95 m2, 1334 = 167 
m2, 1333 = 160 m2, 1340 = 342 m2, 1339 162 m2, 1341 = 183 m2, 1342 = 
279 m2, 1343 =370 m2, 1344 = 131 m2, 1345/1 = 566 m2, 1345/2 = 42 m2,  
1424/9 = 3 317 m2, 1424/10 = 7 486 m2, 1413/5 = 180 m2, 1413/3 = 142 
m2, 1413/4 = 171 m2, 1424/6 = 2 m2, 1424/2 = 45 m2, 1424/3 = 54 m2, 
1424/4 = 25 m2, 1424/5 = 63 m2 

 Funkce dle platného ÚP SC - plochy smíšené centrální – přestavba, BM – plochy bydlení 
městského, plochy přírody a krajiny – krajinná zeleň - stav 

2.2. Požadavek na změnu umístění datového centra a energocentra, samostatných bytových domů, 
hřišť, výškové dominanty, komunikace (v krajinné zeleni) 

 Odpovídá funkci SM – plochy smíšené městské 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník, 14224/2, 1424/3, 1424/4, 1424/5 – v jednání o odprodeji 
3.2. Investiční záměr administrativně technické, vývojové a inovační centrum, vč. bytů a 

občanského vybavení 
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie ne 
4.1. Situační nákres ne 
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
 
 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu  
7. Doporučení Rady města Liberce  
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Příloha č. 1 

  
Příloha ke zřizovací listině 

  
     
     
       V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .…... ze dne …….. byl vymezen majetek ve  
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni: 

   
1.1.2016 

 

     
     
     
     
 Název organizace: 

  
Městské lesy Liberec, p.o. 

 Sídlo organizace:   Masarykova 1347/31, Liberec 1, PSČ 460 01   

 IČO:   72053984     

 Forma hospodaření:   příspěvková organizace     

     

     1. a) Specifikace svěřeného majetku: 
  

     
     
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v Kč 

  Movitý majetek   Software pořizovací 0,00 

  Movitý majetek   Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 411 449,50 

  Nemovitý majetek   Budovy, haly a stavby pořizovací 900 274,88 

  Movitý majetek   Samostatné movité věci  pořizovací 1 137 636,00 

  Nemovitý majetek   Pozemky  pořizovací 95 496 912,78 

  Movitý majetek   Umělecká díla a předměty pořizovací 0,00 

  
                                                     C E L K E M : 97 946 273,16 

     1. b) Specifikace svěřeného majetku: 
  

     
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v Kč 

  Movitý majetek   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00 

  Movitý majetek   Drobný dlouhodobý hmotný majetek  pořizovací  169 362,38 

  
                                                     C E L K E M : 169 362,38 

     
     2. Specifikace poskytnuté dotace na pořízení svěřeného majetku: 

 
     
  

  
investiční údaje v Kč 

 Poskytovatel dotace   Krajský úřad Libereckého kraje   

Příloha usnesení č. 810/2016



 5 

 Název projektu   

Vyhotovení digitální formy plánu v souladu s 
platným informačním standardem lesního hos-
podářství (ISLH) - numerická a grafická úprava 
plánu v digitální podobě 

 ISPROFIN     

  
                                                     C E L K E M : 172 878,00 

     k bodu 1. a) - Rozpis svěřeného majetku : 
  Inv. číslo 1   Označení IM Inv. číslo 2 Poř.hodnota (v Kč) 

EISLHZ00IC8R   digitální forma plánu lesního hospodářství (ISLH) DNM:0001 411 449,50 

    Dlouhodobý nehmotný majetek   411 449,50 

EISLHZ00INES   kanalizace trubní 170m, (býv. Lesní koupaliště) KA-0626/01001 171 706,46 
EISLHZ00INFN   kanalizační šachta beton. hl. 3m, (býv. Lesní koup KA-0626/01002 8 698,88 
EISLHZ00INHD   operné zdi z kam., ul. U Koupaliště (býv. Lesní ko KO-0626/04001 119 182,90 

EISLHZ00INC2   
zpevněná plocha z lom. kamene 1384,7m2 (býv. 
Lesní KO-0626/04002 96 456,80 

EISLHZ00INDX   zpevněná plocha z bet. dlaždic 6m2 (býv. Lesní kou KO-0626/04003 297,53 
EISLHZ00INI8   venkovní schody žulové 94,6m (býv. Lesní koupališt KO-0626/04004 17 232,46 
EISLHZ00INJ3   terasa na 4zdech, 318,52m2 (býv. Lesní koupališt KO-0626/04005 347 358,51 
EISLHZ00INGI   přípojka elektro 50m, (býv. Lesní koupaliště) PR-0626/05001 11 569,83 
EISLHZ00INKY   oplocení, včetně 2vrat a 1vrátek 685,8m2(býv.Lesní ST-0626/03001 45 341,51 
EISLHZ00INAC   objekt lesní školky, parc. 1705 (srub) ZE-9999/04001 66 430,00 
EISLHZ00INB7   4 závory (zábrany vjezdu do lesa) ZE-9999/04002 16 000,00 

    Budovy, haly a stavby   900 274,88 

EISLHZ00IC9M   křovinořez STIHL FS 88 DHM:001 17 208,00 
EISLHZ00ICAH   štěpkovač PEZZOLATO DHM:002 335 378,00 

EISLHZ00ICBC   
4L4 0024 nákl. auto TOYOTA N2-KUN25L zelená 
met. DHM:003 634 900,00 

EISLH000L04X   štípací stroj HydroCombi 26 DHM:004 150 150,00 

    Samostatné movité věci   1 137 636,00 

EISLHZ00IN0Q   parcela č. 3326/6  k.ú. Liberec PA/01/02/03326:006/0 80 075,84 
EISLHZ00IN1L   parcela č. 3326/32 k.ú. Liberec PA/01/02/03326:032/0 5 104,16 
EISLHZ00ILWO   parcela č. 3326/1, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:001/0 867 160,00 
EISLHZ00IDRX   parcela č. 3326/2, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:002/0 199 054,00 
EISLHZ00ILXJ   parcela č. 3326/3, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:003/0 2 249,60 
EISLHZ00IDSS   parcela č. 3326/7, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:007/0 1 603,60 
EISLHZ00ILYE   parcela č. 3326/9, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:009/0 269,80 
EISLHZ00ILZ9   parcela č. 3326/11, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:011/0 1 045,00 
EISLHZ00IM0X   parcela č. 3326/13, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:013/0 1 554,20 
EISLHZ00IM1S   parcela č. 3326/17, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:017/0 300,20 
EISLHZ00IM2N   parcela č. 3326/35, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:035/0 140,60 
EISLHZ00ILKC   parcela č. 3326/36, k.ú. Liberec PA/01/2/03326:036/0 1 229,00 
EISLHZ00IDTN   parcela č. 3817/1, k.ú. Liberec PA/01/2/03817:001/0 496 816,55 
EISLHZ00IDUI   parcela č. 3817/15, k.ú. Liberec PA/01/2/03817:015/0 14 374,13 
EISLHZ00IDVD   parcela č. 3817/16, k.ú. Liberec PA/01/2/03817:016/0 336,63 
EISLHZ00IDW8   parcela č. 3817/17, k.ú. Liberec PA/01/2/03817:017/0 16,83 
EISLHZ00IDX3   parcela č. 3817/21, k.ú. Liberec PA/01/2/03817:021/0 84,17 
EISLHZ00IM3I   parcela č. 6400, k.ú. Liberec PA/01/2/06400:000/0 71 949,20 
EISLHZ00IE4X   parcela č. 690/1, k.ú. Horní Hanychov PA/04/2/00690:001/0 13 016 401,81 
EISLHZ00IN9H   parcela č. 690/2, k.ú. Horní Hanychov PA/04/2/00690:002/0 90 873,48 
EISLHZ00IE5S   parcela č. 690/73, k.ú. Horní Hanychov PA/04/2/00690:073/0 4 376 554,44 
EISLHZ00IE6N   parcela č. 690/74, k.ú. Horní Hanychov PA/04/2/00690:074/0 366 523,61 
EISLHZ00IE7I   parcela č. 711/3, k.ú. Horní Hanychov PA/04/2/00711:003/0 84 208,19 
EISLHZ00IE8D   parcela č. 749/9, k.ú. Horní Hanychov PA/04/2/00749:009/0 8 668,24 
EISLHZ00IMTW   Parcela č. 614,  k.ú. Kateřinky u Liberce PA/09/02/00614:000/0 301,02 
EISLHZ00IE98   parcela č. 59/1, k.ú. Kateřinky u Liberce PA/09/2/00059:001/0 6 446,80 
EISLHZ00IEA3   parcela č. 59/2, k.ú. Kateřinky u Liberce PA/09/2/00059:002/0 19,00 
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EISLHZ00IEBY   parcela č. 61, k.ú. Kateřinky u Liberce PA/09/2/00061:000/0 939,00 
EISLHZ00IECT   parcela č. 138, k.ú. Kateřinky u Liberce PA/09/2/00138:000/0 1 499,31 
EISLHZ00IEDO   parcela č. 144, k.ú. Kateřinky u Liberce PA/09/2/00144:000/0 905,70 
EISLHZ00IMY7   Parcela č. 1685,  k.ú. Ruprechtice PA/14/02/01685:000/0 2 905,98 
EISLHZ00IMZ2   Parcela č. 1687,  k.ú. Ruprechtice PA/14/02/01687:000/0 2 730,24 
EISLHZ00IEEJ   parcela č. 909/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00909:001/0 91 307,52 
EISLHZ00IEFE   parcela č. 909/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00909:004/0 52 734,72 
EISLHZ00IEG9   parcela č. 909/5, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00909:005/0 1 646 570,40 
EISLHZ00IEH4   parcela č. 909/7, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00909:007/0 3 349,25 
EISLHZ00IEIZ   parcela č. 909/8, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00909:008/0 168 929,00 
EISLHZ00IEJU   parcela č. 909/9, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00909:009/0 136 113,44 
EISLHZ00IEKP   parcela č. 910/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00910:003/0 497,80 
EISLHZ00IELK   parcela č. 911/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00911:001/0 4 124,95 
EISLHZ00IEMF   parcela č. 911/7, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00911:007/0 422,02 
EISLHZ00IENA   parcela č. 911/8, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00911:008/0 19 315,97 
EISLHZ00IEO5   parcela č. 912, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00912:000/0 10 217,20 
EISLHZ00IEP0   parcela č. 968, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00968:000/0 1 620,60 
EISLHZ00IEQV   parcela č. 980/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00980:002/0 8 236,20 
EISLHZ00IERQ   parcela č. 980/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00980:003/0 4 212,08 
EISLHZ00ICLY   Parcela č. 980/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/00980:004/0 247 510,94 
EISLHZ00ICMT   Parcela č. 1065/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01065:003/0 128 442,55 
EISLHZ00ICNO   Parcela č. 1094/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01094:002/0 1 415,90 
EISLHZ00IESL   parcela č. 1131/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01131:002/0 509,20 
EISLHZ00IETG   parcela č. 1276/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01276:003/0 2 375,00 
EISLHZ00IEUB   parcela č. 1276/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01276:004/0 383,80 
EISLHZ00IEV6   parcela č. 1670/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01670:001/0 77 822,44 
EISLHZ00IEW1   parcela č. 1670/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01670:002/0 48 411,40 
EISLHZ00IL5F   parcela č. 1683/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01683:001/0 3 440 000,00 
EISLHZ00IL6A   parcela č. 1683/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01683:002/0 29 600,00 
EISLHZ00IL75   parcela č. 1683/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01683:003/0 121 600,00 

EISLHZ00IEXW   parcela č. 1684/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01684:001/0 17 391,48 
EISLHZ00IEYR   parcela č. 1686, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01686:000/0 10 983,08 
EISLHZ00IEZM   parcela č. 1689, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01689:000/0 11 774,88 
EISLHZ00ICOJ   Parcela č. 1692/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01692:002/0 123 220,58 
EISLHZ00IF0A   parcela č. 1693, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01693:000/0 34 283,88 
EISLHZ00IF15   parcela č. 1694/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01694:001/0 23 517,76 
EISLHZ00IF20   parcela č. 1694/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01694:002/0 300 438,00 
EISLHZ00IF3V   parcela č. 1695, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01695:000/0 24 845,18 
EISLHZ00IF4Q   parcela č. 1698, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01698:000/0 343 122,00 
EISLHZ00IF5L   parcela č. 1700, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01700:000/0 929 737,20 
EISLHZ00IF6G   parcela č. 1702, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01702:000/0 12 974 641,40 
EISLHZ00IF7B   parcela č. 1703, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01703:000/0 4 746,20 
EISLHZ00IF86   parcela č. 1705, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01705:000/0 2 688 167,80 
EISLHZ00IF91   parcela č. 1706, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01706:000/0 1 034 542,20 
EISLHZ00IFAW   parcela č. 1709/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01709:001/0 807 168,80 
EISLHZ00IFBR   parcela č. 1709/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01709:003/0 721,00 
EISLHZ00IFCM   parcela č. 1709/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01709:004/0 4 333,00 
EISLHZ00IFDH   parcela č. 1711/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01711:003/0 151 968,40 
EISLHZ00IFEC   parcela č. 1711/5, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01711:005/0 1 206,20 
EISLHZ00ICPE   Parcela č. 1711/6, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01711:006/0 3 293,32 
EISLHZ00IFF7   parcela č. 1713/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01713:001/0 1 200 934,20 
EISLHZ00IFG2   parcela č. 1713/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01713:002/0 15 003,40 
EISLHZ00IFHX   parcela č. 1714, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01714:000/0 3 777,20 
EISLHZ00IFIS   parcela č. 1715, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01715:000/0 149 372,80 
EISLHZ00IFJN   parcela č. 1716, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01716:000/0 181 366,40 
EISLHZ00IFKI   parcela č. 1718/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01718:001/0 437 600,00 
EISLHZ00IFLD   parcela č. 1718/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01718:002/0 1 254 400,00 
EISLHZ00IL80   parcela č. 1719/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01719:001/0 3 211 989,00 
EISLHZ00IFM8   parcela č. 1719/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01719:003/0 9 139,20 
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EISLHZ00ILDB   parcela č. 1719/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01719:004/0 1 505 278,00 
EISLHZ00IFN3   parcela č. 1719/5, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01719:005/0 289 314,30 
EISLHZ00IFOY   parcela č. 1719/6, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01719:006/0 4 301,21 
EISLHZ00IFPT   parcela č. 1719/7, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01719:007/0 580,32 
EISLHZ00IFQO   parcela č. 1723, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01723:000/0 8 676,00 
EISLHZ00IFRJ   parcela č. 1727, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01727:000/0 5 649,00 
EISLHZ00IFSE   parcela č. 1728/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01728:001/0 12 420,00 
EISLHZ00ILE6   parcela č. 1734/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01734:001/0 297 676,20 
EISLHZ00IFT9   parcela č. 1735/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01735:001/0 23 082,60 
EISLHZ00IFU4   parcela č. 1735/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/01735:002/0 384 703,40 
EISLHZ00ICD2   parcela č. 2090/1, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02090:001/ 302 386,41 
EISLHZ00ICEX   parcela č. 2090/2, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02090:002/, 30 465,24 
EISLHZ00ICFS   parcela č. 2091, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02091:000/, 1 095 993,34 
EISLHZ00ICGN   parcela č. 2092, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02092:000/, 544 345,87 
EISLHZ00ICHI   parcela č. 2093, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02093:000/, 73 519,42 
EISLHZ00ICID   parcela č. 2094/1, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02094:001/, 716 310,83 
EISLHZ00ICJ8   parcela č. 2094/2, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02094:002/, 1 510,67 
EISLHZ00ICK3   parcela č. 2094/3, k.ú.Ruprechtice PA/14/2/02094:003/, 104 488,22 
EISLHZ00IFVZ   parcela č. 2103/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02103:004/0 561,22 
EISLHZ00IFWU   parcela č. 2103/7, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02103:007/0 64 389,41 
EISLHZ00IFXP   parcela č. 2103/8, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02103:008/0 3 947,47 
EISLHZ00IFYK   parcela č. 2103/9, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02103:009/0 1 978,37 
EISLHZ00ICQ9   Parcela č. 2103/11, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02103:011/0 18 173,71 
EISLHZ00ICR4   Parcela č. 2103/12, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02103:012/0 23 752,13 
EISLHZ00IFZF   parcela č. 2115/19, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02115:019/0 1 411,68 
EISLHZ00IG03   parcela č. 2227/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02227:001/0 32 984,00 
EISLHZ00IG1Y   parcela č. 2233, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02233:000/0 247 675,60 
EISLHZ00IG2T   parcela č. 2234/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02234:001/0 1 982,76 
EISLHZ00IG3O   parcela č. 2234/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02234:003/0 35 563,20 
EISLHZ00IG4J   parcela č. 2234/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02234:004/0 56 651,88 
EISLHZ00IG5E   parcela č. 2236/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02236:001/0 350 327,79 
EISLHZ00IG69   parcela č. 2236/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02236:003/0 2 683 200,00 
EISLHZ00ILJH   parcela č. 2236/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02236:004/0 324 740,00 
EISLHZ00IG74   parcela č. 2236/7, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02236:007/0 1 666,56 
EISLHZ00IG8Z   parcela č. 2236/8, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02236:008/0 108 400,00 
EISLHZ00IG9U   parcela č. 2236/9, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02236:009/0 10 566,53 
EISLHZ00IGAP   parcela č. 2237/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02237:003/0 228 000,00 
EISLHZ00IGBK   parcela č. 2237/6, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02237:006/0 3 793 600,00 
EISLHZ00IGCF   parcela č. 2237/7, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02237:007/0 3 844 000,00 
EISLHZ00IGDA   parcela č. 2238/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02238:001/0 3 036 053,80 
EISLHZ00IGE5   parcela č. 2238/3, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02238:003/0 3 150,58 
EISLHZ00IGF0   parcela č. 2238/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02238:004/0 2 912,66 
EISLHZ00IGGV   parcela č. 2238/5, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02238:005/0 22 798,15 
EISLHZ00IGHQ   parcela č. 2239/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02239:001/0 5 715,20 
EISLHZ00IGIL   parcela č. 2240/2, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02240:002/0 1 111 006,60 
EISLHZ00IGJG   parcela č. 2243, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02243:000/0 11 680,80 
EISLHZ00IGKB   parcela č. 2261/4, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02261:004/0 3 937,92 
EISLHZ00IGL6   parcela č. 2262/1, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02262:001/0 24 557,57 
EISLHZ00IGM1   parcela č. 2262/13, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02262:013/0 155,80 
EISLHZ00IGNW   parcela č. 2262/14, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02262:014/0 8 150,02 
EISLHZ00IGOR   parcela č. 2262/15, k.ú. Ruprechtice PA/14/2/02262:015/0 271 807,83 
EISLHZ00IGPM   parcela č. 870/4, k.ú. Staré Pavlovice PA/16/2/00870:004/0 1 638,36 
EISLHZ00IGQH   parcela č. 886/3, k.ú. Staré Pavlovice PA/16/2/00886:003/0 11 326,44 
EISLHZ00IN46   Parcela č. 827,  k.ú. Kunratice u Liberce PA/17/02/00827:000/0 76 492,98 
EISLHZ00IN51   Parcela č. 1085,  k.ú. Kunratice u Liberce PA/17/02/01085:000/0 8 045,51 
EISLHZ00IN6W   Parcela č. 1197,  k.ú. Kunratice u Liberce PA/17/02/01197:000/0 9 305,21 
EISLHZ00IGRC   parcela č. 435/19, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00435:019/0 85 487,37 
EISLHZ00IGS7   parcela č. 435/20, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00435:020/0 10 366,41 
EISLHZ00IGT2   parcela č. 436/8, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00436:008/0 2 267,36 

Příloha usnesení č. 810/2016



 8 

EISLHZ00IGUX   parcela č. 460, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00460:000/0 3 596,40 
EISLHZ00IGVS   parcela č. 549, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00549:000/0 1 723 720,40 
EISLHZ00IM4D   parcela č. 748/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00748:001/0 82 137,00 
EISLHZ00IM58   parcela č. 783/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00783:001/0 180 416,40 
EISLHZ00IM63   parcela č. 783/2, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00783:002/0 2 443,40 
EISLHZ00IM7Y   parcela č. 785, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00785:000/0 13 930,80 
EISLHZ00ICSZ   Parcela č. 786/2, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00786:002/0 5 252,73 
EISLHZ00IM8T   parcela č. 788, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00788:000/0 10 837,60 
EISLHZ00IM9O   parcela č. 791, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00791:000/0 160 341,00 
EISLHZ00IMAJ   parcela č. 828, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00828:000/0 167 975,20 
EISLHZ00IL9V   parcela č. 836/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00836:001/0 1 888 480,40 
EISLHZ00ILAQ   parcela č. 836/2, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00836:002/0 169 062,20 
EISLHZ00IGWN   parcela č. 879/8, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00879:008/0 33 566,40 
EISLHZ00IGXI   parcela č. 884/9, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00884:009/0 2 613,68 
EISLHZ00IGYD   parcela č. 884/10, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00884:010/0 31,08 
EISLHZ00IGZ8   parcela č. 886/3, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00886:003/0 63,64 
EISLHZ00IH0W   parcela č. 889/3, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00889:003/0 11 387,86 
EISLHZ00ICTU   Parcela č. 976/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/00976:001/0 509 484,19 
EISLHZ00ICUP   Parcela č. 1073/6, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01073:006/0 638 099,83 
EISLHZ00IH1R   parcela č. 1132/6, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01132:006/0 2 357,38 
EISLHZ00IH2M   parcela č. 1132/7, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01132:007/0 57 681,79 
EISLHZ00IH3H   parcela č. 1141/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01141:001/0 149 090,56 
EISLHZ00ICVK   parcela č.1141/5, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01141:005/0 422 545,38 
EISLHZ00IH4C   parcela č. 1162, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01162:000/0 806,40 
EISLHZ00ICC7   parcela č. 1260/18, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01260:011/,0 1 757,28 
EISLHZ00IH57   parcela č. 1260/11, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01260:011/0 32 719,34 
EISLHZ00IH62   parcela č. 1260/12, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01260:012/0 113 259,00 
EISLHZ00IH7X   parcela č. 1260/13, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01260:013/0 4 648,62 
EISLHZ00IH8S   parcela č. 1301/3, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01301:003/0 86 139,08 
EISLHZ00IH9N   parcela č. 1301/4, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01301:004/0 762,20 
EISLHZ00IMBE   parcela č. 1303, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01303:000/0 12 019,40 
EISLHZ00IHAI   parcela č. 1304, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01304:000/0 11 561,63 
EISLHZ00IHBD   parcela č. 1339, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01339:000/0 1 005,31 
EISLHZ00IHC8   parcela č. 1380/6, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01380:006/0 37 939,25 
EISLHZ00IHD3   parcela č. 1381, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01381:000/0 48 962,06 
EISLHZ00IHEY   parcela č. 1382, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01382:000/0 15 344,22 
EISLHZ00IHFT   parcela č. 1386/3, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01386:003/0 25 070,98 
EISLHZ00IHGO   parcela č. 1414/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01414:001/0 77 894,68 
EISLHZ00IHHJ   parcela č. 1414/2, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01414:002/0 379,85 
EISLHZ00IHIE   parcela č. 1414/7, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01414:007/0 4 537,50 
EISLHZ00IHJ9   parcela č. 1415/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01415:001/0 338,50 
EISLHZ00IHK4   parcela č. 1439/2, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01439:002/0 41 880,34 
EISLHZ00ICWF   parcela č. 1502/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01502:001/0 660 606,10 
EISLHZ00IHLZ   parcela č. 1777/3, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01777:003/0 48 366,40 
EISLHZ00IHMU   parcela č. 1788/1, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01788:001/0 735 750,80 
EISLHZ00IHNP   parcela č. 1893/3, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01893:003/0 2 644,99 
EISLHZ00IHOK   parcela č. 1893/4, k.ú. Starý Harcov PA/17/2/01893:004/0 33 742,46 
EISLHZ00ILT3   parcela č. 1555, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01555:000/0 191 079,84 
EISLHZ00IMFU   parcela č. 1708, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01708:000/0 1 732,80 
EISLHZ00IMGP   parcela č. 1717/1, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01717:001/0 2 990,60 
EISLHZ00ICXA   Parcela č. 1926/2, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01926:002/0 33 370,52 
EISLHZ00IMHK   parcela č. 1928, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01928:000/0 2 291,40 
EISLHZ00IMUR   Parcela č. 1932,  k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01932:000/0 150 725,60 
EISLHZ00ICY5   Parcela č. 1935, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01935:000/0 8 035,63 
EISLHZ00ICZ0   Parcela č. 1945, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01945:000/0 32 944,73 
EISLHZ00IMIF   parcela č. 1956, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01956:000/0 4 544,80 
EISLHZ00IMJA   parcela č. 1957, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01957:000/0 8 113,00 
EISLHZ00IMK5   parcela č. 1960, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01960:000/0 9 564,60 
EISLHZ00IML0   parcela č. 1961/1, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01961:001/0 2 359,80 
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EISLHZ00IMVM   Parcela č. 1962/1,  k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01962:001/0 17 281,30 
EISLHZ00IMMV   parcela č. 1962/2, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01962:002/0 6 285,20 
EISLHZ00IMNQ   parcela č. 1963, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01963:000/0 16 708,60 
EISLHZ00IMOL   parcela č. 1964/4, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01964:004/0 29 358,80 
EISLHZ00ILL7   parcela č. 1968/2, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01968:002/0 430 938,00 
EISLHZ00ILRD   parcela č. 1968/3, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01968:003/0 2 283 440,70 
EISLHZ00IHPF   parcela č. 1985, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01985:000/0 114 016,85 
EISLHZ00IHQA   parcela č. 1986, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01986:000/0 15 720,66 
EISLHZ00IHR5   parcela č. 1987, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01987:000/0 154 261,06 
EISLHZ00IHS0   parcela č. 1991/1, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01991:001/0 14 475,12 
EISLHZ00IHTV   parcela č. 1991/2, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01991:002/0 7 944,49 
EISLHZ00IHUQ   parcela č. 1991/3, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01991:003/0 2 002,95 
EISLHZ00IHVL   parcela č. 1991/4, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01991:004/0 5 167,28 
EISLHZ00ID0O   parcela č. 1991/5, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01991:005/0 247 940,00 
EISLHZ00IHWG   parcela č. 1994, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/01994:000/0 18 784,00 
EISLHZ00ID1J   Parcela č. 2033/2, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/02033:002/0 11 346,93 

EISLHZ00IMWH   Parcela č. 2095,  k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/02095:000/0 22 651,71 
EISLHZ00ID2E   Parcela č. 2174/1, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/02174:001/0 146 855,70 
EISLHZ00ID39   Parcela č. 2189/2, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/02189:002/0 3 144,33 
EISLHZ00ID44   Parcela č. 2189/3, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/02189:003/0 776,41 
EISLHZ00IMXC   Parcela č. 2196,  k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/02196:000/0 19 591,39 
EISLHZ00ID5Z   Parcela č. 2197/2, k.ú. Vesec u Liberce PA/23/2/02197:002/0 9 294,07 
EISLHZ00IN2G   Parcela č. 172/7,  k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/02/00172:007/0 3 350,75 
EISLHZ00IN3B   Parcela č. 294/2,  k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/02/00294:002/0 31 052,51 
EISLHZ00IHXB   parcela č. 167/11, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00167:011/0 20 259,46 
EISLHZ00IHY6   parcela č. 167/12, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00167:012/0 96 227,71 
EISLHZ00IHZ1   parcela č. 167/13, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00167:013/0 18 668,16 
EISLHZ00IMPG   parcela č. 169/1, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00169:001/0 904,40 
EISLHZ00II0P   parcela č. 169/5, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00169:005/0 18 060,67 
EISLHZ00II1K   parcela č. 171/4, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00171:004/0 266,11 
EISLHZ00II2F   parcela č. 171/5, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00171:005/0 129,02 
EISLHZ00II3A   parcela č. 172/3, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00172:003/0 52 147,20 

EISLHZ00IMQB   parcela č. 172/8, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00172:008/0 3 028,60 
EISLHZ00II45   parcela č. 172/11, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00172:011/0 101 875,20 
EISLHZ00II50   parcela č. 172/12, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00172:012/0 2 188,03 
EISLHZ00II6V   parcela č. 175/4, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00175:004/0 2 808,96 
EISLHZ00II7Q   parcela č. 175/5, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00175:005/0 5,38 
EISLHZ00II8L   parcela č. 182/4, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00182:004/0 34 134,91 

EISLHZ00ID6U   Parcela č. 193/6, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00193:006/0 95 073,15 
EISLHZ00II9G   parcela č. 214/4, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00214:004/0 88,70 
EISLHZ00IIAB   parcela č. 215/4, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00215:004/0 954,24 
EISLHZ00IIB6   parcela č. 216/7, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00216:007/0 122 911,49 
EISLHZ00IIC1   parcela č. 216/8, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00216:008/0 7 623,17 
EISLHZ00IIDW   parcela č. 218/2, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00218:002/0 11 294,98 
EISLHZ00IIER   parcela č. 218/3, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00218:003/0 696,19 
EISLHZ00IIFM   parcela č. 218/4, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00218:004/0 239,23 
EISLHZ00IIGH   parcela č. 219/2, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00219:002/0 292,99 
EISLHZ00IIHC   parcela č. 219/3, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00219:003/0 397,82 
EISLHZ00III7   parcela č. 244/9, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00244:009/0 41 126,40 

EISLHZ00ID7P   Parcela č. 244/15, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00244:015/0 92 038,39 
EISLHZ00ID8K   Parcela č. 244/16, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00244:016/0 18 335,04 
EISLHZ00IIJ2   parcela č. 294/6, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00294:006/0 423 099,26 
EISLHZ00ID9F   Parcela č. 294/7, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00294:007/0 109 186,15 
EISLHZ00IIKX   parcela č. 295/2, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00295:002/0 5 142,14 
EISLHZ00IILS   parcela č. 296, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00296:000/0 1 583,23 
EISLHZ00IIMN   parcela č. 297/2, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00297:002/0 48 960,00 
EISLHZ00IINI   parcela č. 297/3, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00297:003/0 126 720,00 
EISLHZ00IIOD   parcela č. 298/2, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00298:002/0 940,80 
EISLHZ00IIP8   parcela č. 319/2, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00319:002/0 17 337,60 
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EISLHZ00IDAA   Parcela č. 319/3, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00319:003/0 93 541,01 
EISLHZ00IDB5   Parcela č. 353/2, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00353:002/0 10 244,83 
EISLHZ00IDC0   Parcela č. 353/3, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00353:003/0 91 143,04 
EISLHZ00IDDV   Parcela č. 362/40, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00362:040/0 167,05 
EISLHZ00IDEQ   parcela č. 362/41, k.ú. Kunratice u Liberce PA/24/2/00362:041/0 1 055,52 
EISLHZ00IDGG   parcela č. 1344/7, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01344:007/0 370 023,19 
EISLHZ00IIQ3   parcela č. 1887/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01887:002/0 331,52 
EISLHZ00IIRY   parcela č. 1887/4, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01887:004/0 189 762,82 
EISLHZ00IIST   parcela č. 1933/11, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01933:011/0 26,88 
EISLHZ00IITO   parcela č. 1933/13, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01933:013/0 10,75 
EISLHZ00IIUJ   parcela č. 1934/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01934:001/0 3 730,94 
EISLHZ00IIVE   parcela č. 1934/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01934:002/0 102,14 
EISLHZ00IIW9   parcela č. 1947/3, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01947:003/0 32 609,52 
EISLHZ00IIX4   parcela č. 1948/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01948:001/0 33 848,28 
EISLHZ00IIYZ   parcela č. 1948/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01948:002/0 11 732,88 
EISLHZ00IIZU   parcela č. 1948/3, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01948:003/0 5 959,44 
EISLHZ00IJ0I   parcela č. 1982/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01982:002/0 64 828,44 
EISLHZ00IJ1D   parcela č. 1985/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01985:002/0 24 916,56 
EISLHZ00IJ28   parcela č. 1985/3, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01985:003/0 12 242,52 
EISLHZ00IJ33   parcela č. 1985/4, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01985:004/0 1 532,64 
EISLHZ00IJ4Y   parcela č. 1990/15, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01990:015/0 69 337,08 
EISLHZ00IJ5T   parcela č. 1990/16, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/01990:016/0 243 294,60 
EISLHZ00IJ6O   parcela č. 2634/10, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/02634:010/0 228 695,22 
EISLHZ00IJ7J   parcela č. 2634/11, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/02634:011/0 8 246,78 
EISLHZ00IJ8E   parcela č. 2665/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/02665:001/0 49 805,95 
EISLHZ00IJ99   parcela č. 2665/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/02665:002/0 2 835,84 
EISLHZ00IJA4   parcela č. 2693/4, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/02693:004/0 227 301,12 
EISLHZ00IJBZ   parcela č. 2693/5, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/02693:005/0 115 416,72 
EISLHZ00IDHB   parcela č. 2722/1, k.ú. Vratislavice and Nisou PA/25/2/02722:001/0 27 798,92 
EISLHZ00IJCU   parcela č. 2923/4, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/02923:004/0 25 253,76 
EISLHZ00IDI6   parcela p.č. 3347/4, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03347:004/0 57 403,54 
EISLHZ00IJDP   parcela č. 3347/7, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03347:007/0 116 539,87 
EISLHZ00IJEK   parcela č. 3347/8, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03347:008/0 4 833,02 
EISLHZ00IDFL   parcela p.č. 3347/12, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03347:012/0 165 056,70 
EISLHZ00IDJ1   parcela č. 3347/13, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03347:013/0 13 675,90 
EISLHZ00IDKW   Parcela č. 3349/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03349:002/0 2 350,00 
EISLHZ00IDLR   parcela p.č. 3363, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03363:000/0 39 980,27 
EISLHZ00IJFF   parcela č. 3366, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03366:000/0 3 784,70 
EISLHZ00IJGA   parcela č. 3369/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03369:001/0 4 042,75 
EISLHZ00IDMM   parcela č. 3481/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03481:001/0 50 783,20 
EISLHZ00IDNH   parcela č. 3592/4, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03592:004/0 206 398,28 
EISLHZ00IN7R   parcela č. 3650/17, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03650:017/0 18 000,00 
EISLHZ00IDP7   Parcela č. 3650/29, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03650:029/0 382 608,00 
EISLHZ00IDQ2   Parcela č. 3650/30, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03650:030/0 14 976,00 
EISLHZ00IDOC   Parcela č. 3651/11, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03651:011/0 66 384,00 
EISLHZ00IJH5   Parcela č. 3652/11, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03652:011/0 596 736,00 
EISLHZ00IN8M   Parcela č. 3650/21, k.ú. Vratislavice nad Nisou PA/25/2/03650:021/0 1 505,28 
EISLHZ00IJI0   parcela č. 313/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00313:002/0 2 637,20 
EISLHZ00IJJV   parcela č. 315/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00315:002/0 18 699,80 
EISLHZ00IJKQ   parcela č. 341, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00341:000/0 13 549,40 
EISLHZ00IJLL   parcela č. 357/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00357:002/0 247 363,20 
EISLHZ00IJMG   parcela č. 761/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00761:002/0 408,48 
EISLHZ00IJNB   parcela č. 761/3, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00761:003/0 1 206,20 
EISLHZ00IJO6   parcela č. 791/1, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00791:001/0 1 918,08 
EISLHZ00IJP1   parcela č. 791/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00791:002/0 7 432,56 
EISLHZ00IJQW   parcela č. 832/1, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00832:001/0 189 399,33 
EISLHZ00IJRR   parcela č. 832/3, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00832:003/0 37 350,20 
EISLHZ00IJSM   parcela č. 837/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00837:002/0 88 953,92 
EISLHZ00IJTH   parcela č. 925/1, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00925:001/0 13 147,16 
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EISLHZ00IJUC   parcela č. 925/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00925:002/0 810 773,60 
EISLHZ00IJV7   parcela č. 925/9, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00925:009/0 779,61 
EISLHZ00IJW2   parcela č. 925/12, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00925:012/0 73 646,56 
EISLHZ00IJXX   parcela č. 925/14, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00925:014/0 79 922,22 
EISLHZ00IJYS   parcela č. 925/15, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00925:015/0 547,60 
EISLHZ00IJZN   parcela č. 930/1, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00930:001/0 29 457,30 
EISLHZ00IK0B   parcela č. 931/2, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00931:002/0 11 410,80 
EISLHZ00IK16   parcela č. 952/1, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00952:001/0 49 917,44 
EISLHZ00IK21   parcela č. 952/12, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00952:012/0 4 533,24 
EISLHZ00IK3W   parcela č. 971/3, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00971:003/0 5 740,92 
EISLHZ00IK4R   parcela č. 971/13, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/00971:013/0 39 684,72 
EISLHZ00IK5M   parcela č. 1006/1, k.ú. Krásná Studánka PA/26/2/01006:001/0 15 430,48 
EISLHZ00IK6H   parcela č. 72/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00072:001/0 17 665,28 
EISLHZ00IK7C   parcela č. 72/6, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00072:006/0 273,80 
EISLHZ00IK87   parcela č. 72/7, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00072:007/0 1 271,32 
EISLHZ00IK92   parcela č. 72/8, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00072:008/0 3 929,50 
EISLHZ00IKAX   parcela č. 72/9, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00072:009/0 227 286,88 
EISLHZ00ILUY   parcela č. 73, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00073:000/0 34 480,00 
EISLHZ00IKBS   parcela č. 74/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00074:001/0 25 540,36 
EISLHZ00IKCN   parcela č. 74/3, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00074:003/0 179,08 
EISLHZ00IKDI   parcela č. 145/10, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00145:010/0 2 436,08 
EISLHZ00IKED   parcela č. 145/23, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00145:023/0 42 140,04 
EISLHZ00IKF8   parcela č. 145/24, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00145:024/0 2 974,80 
EISLHZ00IKG3   parcela č. 145/26, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00145:026/0 651,20 
EISLHZ00IKHY   parcela č. 145/29, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00145:029/0 32 546,68 
EISLHZ00IKIT   parcela č. 150/31, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00150:031/0 15 824,16 
EISLHZ00IKJO   parcela č. 150/33, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00150:033/0 845,08 
EISLHZ00IKKJ   parcela č. 150/34, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00150:034/0 836,20 
EISLHZ00IKLE   parcela č. 238/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00238:001/0 16 777,28 
EISLHZ00IKM9   parcela č. 257/142, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00257:142/0 37 172,35 
EISLHZ00IKN4   parcela č. 336/5, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00336:005/0 4 536,20 
EISLHZ00IKOZ   parcela č. 358/16, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00358:016/0 40 750,08 
EISLHZ00ILVT   parcela č. 360/6, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00360:006/0 782,80 
EISLHZ00IKPU   parcela č. 465/2, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00465:002/0 1 857,40 
EISLHZ00IKQP   parcela č. 468/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00468:001/0 4 260,92 
EISLHZ00ILF1   parcela č. 517/3, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00517:003/0 5 112,90 
EISLHZ00IKRK   parcela č. 537/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00537:001/0 938,32 
EISLHZ00ILGW   parcela č. 537/2, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00537:002/0 193,88 
EISLHZ00ILIM   parcela č. 537/3, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00537:003/0 208,68 
EISLHZ00IKSF   parcela č. 537/4, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00537:004/0 3 303,36 
EISLHZ00IKTA   parcela č. 540/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00540:001/0 402,56 
EISLHZ00IKU5   parcela č. 540/2, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00540:002/0 1 360,12 
EISLHZ00ILHR   parcela č. 558/3, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00558:003/0 73 405,20 
EISLHZ00IKV0   parcela č. 558/6, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00558:006/0 20 910,92 
EISLHZ00IKWV   parcela č. 570/6, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00570:006/0 1 605,80 
EISLHZ00ILBL   parcela č. 590, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00590:000/0 1 416,00 
EISLHZ00ILCG   parcela č. 591/2, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00591:002/0 105 669,00 
EISLHZ00IKXQ   parcela č. 600/15, k.ú. Radčice u Krásné Studánky PA/27/2/00600:015/0 6 108,56 
EISLHZ00IMC9   Parcela č. 397/4  k.ú. Machnín PA/28/2/00397:004/0 8 208,00 
EISLHZ00IMD4   parcela č. 405/7, k.ú. Machnín PA/28/2/00405:007/0 14 850,40 
EISLHZ00IKYL   parcela č. 450/6, k.ú. Machnín PA/28/2/00450:006/0 70 255,40 
EISLHZ00IKZG   parcela č. 466/1, k.ú. Machnín PA/28/2/00466:001/0 8 461,80 
EISLHZ00IMEZ   parcela č. 483/1, k.ú. Machnín PA/28/2/00483:001/0 1 687,20 
EISLHZ00IL04   parcela č. 988/4, k.ú. Machnín PA/28/2/00988:004/0 1 522,56 
EISLHZ00IL1Z   parcela č. 988/5, k.ú. Machnín PA/28/2/00988:005/0 1 102,40 
EISLHZ00ILOS   parcela č. 1097/2, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01097:002/0 52 521,54 
EISLHZ00ILPN   parcela č. 1097/5, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01097:005/0 11 392,00 
EISLHZ00IE32   parcela č.1097/6, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01097:006/0 3 366,31 
EISLHZ00IDYY   parcela č.1109/2, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01109:002/0 10 771,20 
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EISLHZ00IL2U   parcela č. 1109/4, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01109:004/0 2 693,80 
EISLHZ00IL3P   parcela č. 1109/5, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01109:005/0 1 515,07 
EISLHZ00IDZT   parcela č.1114/1, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01114:001/0 31 996,76 
EISLHZ00ILQI   parcela č. 1114/2, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01114:002/0 8 876,88 
EISLHZ00IE0H   parcela č. 1117/1, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01117:001/0 80 824,66 
EISLHZ00IL4K   parcela č. 1117/3, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01117:003/0 1 548,89 
EISLHZ00ILM2   parcela č. 1129, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01129:000/0 756 500,00 
EISLHZ00ILNX   parcela č. 1148/2, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01148:002/0 166 074,00 
EISLHZ00IMR6   parcela č. 1148/3, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01148:003/0 11 926,00 
EISLHZ00IE1C   parcela č.1149, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01149:000/0 1 784,14 
EISLHZ00ILS8   parcela č. 1154/3, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01154:003/0 444 951,90 
EISLHZ00IE27   parcela č.1154/4, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01154:004/0 353,46 
EISLHZ00IMS1   parcela č. 1154/6, k.ú. Dlouhý Most PA/29/2/01154:006/0 5 917,84 
EISLH000IR7C   parcela č. 690/109, k.ú. Horní Hanychov vznik z p.č. 690/73, dle GP 1 598,85 
EISLH000IR6H   parcela č. 690/108, k.ú. Horní Hanychov vznik z p.č. 690/73, dle GP 4 981,68 
EISLH000J5AU   parcela č. 1670/4, k.ú. Ruprechtice vznik z p.č. 1670/1, dle GP 9 797,96 

    Pozemky   95 496 912,78 

     

   
Celkem: 97 946 273,16 

     k bodu 1.b) - Rozpis svěřeného majetku : 
  

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek není z důvodu velkého množství a nízkých pořizovacích cen rozepisován jednotlivě, je 
uváděn pouze v celkové hodnotě. 

     
     k bodu 2. - Rozpis svěřeného majetku pořízeného z dotace : 

  
Inv.majetek   Označení IM Inv. číslo 1 

Poř.hodnota (v 
Kč) 

EISLHZ00IC8R   
digitální forma plánu lesního hospodářství 
(ISLH) DNM:0001 172 878,00 

      mezisoučet 172 878,00 

     
  

                                                         Celkem : 
 

172 878,00 

     POZNÁMKA k bodu 2.:  
    Dle ustanovení 3.1. e) ČÚS č. 708 je vymezen podíl, který zřizovatel dle bodu 8.3. ČÚS 708 ukládá příspěvkovým organizacím 

zanést do účetnictví jednotky dle zřizovací listiny a v analytickém uspořádání účtu 403 vést odděleně dotace ke svěřenému 
majetku a případné dotace k majetku vlastnímu. 

  Písemná dokumentace o poskytnuté dotaci, včetně podmínek, je předána na základě samostatného předávacího protokolu. 

     
     
   

       Tibor Batthyány 
 V Liberci, dne  

 
                                                             primátor statutárního města Liberec 
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Příloha č. 1: Návrh nové zřizovací listiny se změněnou adresou sídla organizace Městské lesy 

Liberec, p.o. 

Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše1, 460 59 Liberec 1 

 

ZŔIZOVACÍ  LISTINA 

Č. 10/09/0252 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva č. … ze dne 29. září 2016 

 

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

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

schvaluje 

 

znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Městské lesy Liberec, příspěvková organizace 
 

 

 

Čl. I. 

Zřízovatel 

Zřizovatelem organizace je Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, 

IČ: 00262978. 

 

 

Čl.II. 

Název a sídlo příspěvkové organizace 

Název: Městské lesy Liberec, p.o. 

Sídlo:  Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1 

Identifikační číslo: 72053984 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

 

Čl.III. 

Vymezení základního účelu – předmětu činnosti 

1. Vymezení hlavního předmětu činnosti 

Městské lesy Liberec, p.o. (dále jen organizace) jsou zřízeny pro plnění hlavního předmětu 

činnosti: správa lesního majetku zřizovatele 

 

a) Provádí veškerou koncepční činnost směřující k využívání lesních pozemků města a 

trvalých lesních porostů na nich rostoucích způsobem a v rozsahu, který zajišťuje a 

zlepšuje jejich biodiverzitu, produktivitu, regenerační kapacitu, vitalitu a jejich poten-

ciál k současnému i budoucímu naplňování všech ekologických, ekonomických a so-

ciálních funkcí. 
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b) Spravuje lesní pozemky a lesní porosty na nich rostoucí, lesní cesty, komunikace a ji-

né pozemky sloužící k lesnímu hospodářství, které jsou ve vlastnictví nebo užívání 

zřizovatele, a to podle zákona 289/1995 Sb., o lesích, jeho prováděcích předpisů, zá-

konů souvisejících a dle zákonných ukazatelů platného lesního hospodářského plánu. 

c) Zajišťuje veškeré pěstební a těžební činnosti ve vlastní režii, popřípadě prostřednic-

tvím podnikatelských subjektů a zabezpečuje optimální plnění všech funkcí lesů.  

I. Pěstební činnosti: zalesňování, výchovné zásahy v lesních kulturách - prořezáv-

ky, činnosti prováděné k zajištění kultur – nátěry proti okusu zvěří, ožínání,  

II. Těžební činnosti: výchovné zásahy v předmýtním věku – probírky, těžby obnov-

ní (mýtní), těžby nahodilé, kalamitní a imisní 

III. Údržba, opravy a rekonstrukce lesní cestní sítě a jejich součástí (odvozní místa, 

altány, lavičky,...) 

d) Zajišťuje prodej a nákup dřevní hmoty. 

e) Zabezpečuje ochranu pozemků k plnění funkcí lesa a trvalých lesních porostů na nich 

rostoucích výkonem ochranné služby – lesní stáž 

f) Rozšiřuje a sceluje lesní majetek zřizovatele nákupem lesů od jiných právnických a 

fyzických osob.   

g) Provádí prostřednictvím dodavatelů prací investiční výstavbu, opravy a údržbu staveb 

a provozních objektů určených k vlastní činnosti. 

h) Provádí výkon činnosti odborného lesního hospodáře pro jiné obce pro vlastníky lesů , 

kteří nemají vlastní lesní personál na základě licence udělené orgánem státní správy 

lesů a smluvního vztahu. 

i) Na základě objednávek provádí pro jiné obce, právnické a fyzické osoby některé čin-

nosti související s obnovou, výchovou a ochranou lesa a péčí o mladé lesní porosty. 

j) Provádí výkup dříví od jiných obcí, fyzických a právnických osob za účelem komple-

tace vlastních dodávek odběratelům.  

k) Zajišťuje veškerou správu myslivosti 

I. Zastupuje zřizovatele v rámci vlastnických práv souvisejících s myslivostí dle 

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

II. Provádí činnosti související s myslivostí na nehonebních pozemcích zřizovatele 

dle rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti 

 

 

 

Čl. IV. 

Statutární orgány organizace 

a) Statutárním orgánem Městských lesů Liberec je ředitel, který je jmenován a odvoláván 

radou města. Zaměstnavatelem ředitele je příspěvková organizace Městské lesy Libe-

rec. Ředitel organizace jmenuje a odvolává svého zástupce. 

b) Ředitel odpovídá zřizovateli za odbornou, hospodářskou a personální činnost organi-

zace, zastupuje jej navenek a jedná jejím jménem samostatně a podepisuje za organi-

zaci tak, že k názvu organizace připojí svůj podpis s uvedením své funkce. 

c) Ředitel organizace se při výkonu své funkce řídí platnými právními předpisy, zřizova-

cí listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele. 

d) Ředitel organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu, organizační řád a vnitřní 

směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně závaznými předpisy a směrnicemi 

zřizovatele.  

e) Ředitel organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, pravdivost a 

správnost vedení účetnictví organizace. 
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Čl. V. 

Hospodaření organizace 

a) Náklady na činnost a provoz jsou finančně kryty z vlastních příjmů, státních dotací a 

z příspěvků zřizovatele. Hospodaří též s peněžními prostředky svých fondů, 

s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě s finančními prostřed-

ky z jiných zdrojů. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací stanovují platné 

právní předpisy. 

b) Pracovní a mzdové poměry, práva a povinnosti pracovníků jsou stanoveny platnými 

pracovně-právními a mzdovými předpisy. 

c) Kontrola hospodaření organizace je pravidelně prováděna formou určenou zřizovate-

lem. 

d) Účetnictví příspěvkové organizace se řídí: 

I. Obecně závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalšími předpisy a pokyny zřizovatele 

e) Daňové povinnosti příspěvkové organizace se řídí obecně závaznými předpisy upravu-

jícími daňové vztahy  

f) Příspěvková organizace uskutečňuje své finanční hospodaření se schváleným rozpoč-

tem. 

g) Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek. 

 

 

 

 

Čl. VI. 

Dary 

a) Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmí-

nek stanovených zákonem. 

b) Přijímání darů organizací podléhá předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele 

v dále uvedených případech: 

I. Jde-li o peněžní dar převyšující částku 300.000,-Kč 

II. Při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 

 

Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem prostřednictvím 

věcně příslušného odboru. 

 

c) Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas přijímat do svého vlastnictví peněžité 

dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě nepřekročí 50.000,- Kč, maximálně 

však do celkové částky 300.000,-Kč za kalendářní rok. 

 

 

 

VII. 

Vymezení majetku 

a) K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace se k jejímu vlastnímu hospo-

dářskému využití předává do správy níže uvedený majetek zřizovatele: 

I. Dlouhodobý hmotný majetek nemovitý – budovy, stavby,  pozemky a pozemky 

s trvalým lesním porostem tvořící funkční celek 

II. Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné mo-

vité věci a  soubory movitých věcí  

III. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
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b) Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 

Dlouhodobý hmotný majetek nemovitý nesmí být zřizovatelem privatizován bez sta-

noviska ORGANIZACE tak, aby nenarušil provádění hlavního účelu a předmětu čin-

nosti organizace. 

c) Aktualizace majetku bude prováděna dodatkem zřizovací listiny , kterým se mění pří-

loha o svěřeném majetku. 

 

 

 

Čl. VIII. 

Vymezení majetkových práv a povinností 

a) Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele pře-

daným do správy následující práva a povinnosti: 

I. Organizace je povinna majetek spravovat efektivně a účelně jej využívat zejmé-

na k zajištění hlavního účelu činnosti, pro který byla zřízena. 

II. O svěřený majetek je povinna organizace pečovat v souladu s platnými zákon-

nými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneu-

žitím. Je povinna dbát na to, aby jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu je-

ho použití. 

III. O svěřeném majetku je organizace povinna vést účetní evidenci v souladu 

s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-

sů a operativní evidenci dle vnitřních předpisů zřizovatele. 

IV. V rámci péče o svěřený majetek provádí organizace jeho pravidelnou inventari-

zaci jedenkrát ročně se stavem ke dni stanovenému zřizovatelem. Z ní vyhotoví 

inventurní zápis a inventurní soupis, které předloží zřizovateli dle jeho pokynu. 

V. Organizace předkládá jednou ročně na žádost zřizovatele plán oprav. 

VI. Při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů včet-

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

VII. Zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické pro-

hlídky majetku. Kopie zpráv z provedených revizí předávat věcně příslušnému 

odboru zřizovatele. 

VIII. Odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle 

odpisového plánu schváleného zřizovatelem 

IX. Změny stavu svěřeného majetku (přírůstky, úbytky), které nastanou v průběhu 

běžného roku, je organizace povinna bez zbytečného prodlení oznamovat Odbo-

ru ekonomiky a věcně příslušnému odboru zřizovatele. 

X. ORGANIZACE je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 

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

cích ze závazků dlužníků.  

 

b) Svěřený nemovitý majetek 

I. Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, darovat, zastavit, vložit a 

ručit s ním či jinak ho zatížit. 

II. Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze se souhlasem zři-

zovatele a za podmínky, že tím nebude narušeno plnění hlavního účelu a před-

mětu činnosti organizace. Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce smí organiza-

ce uzavírat pouze na dobu jednoho roku, na delší období než jeden rok je nutný 

písemný souhlas zřizovatele. 

III. Organizace udržuje svěřený nemovitý majetek v provozuschopném stavu a za 

tímto účelem provádí jeho údržbu a opravy. 
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IV. Organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené 

revize a technické prohlídky majetku, požární zajištění objektu, po jejich prove-

dení předávat aktuální kopie zpráv věcně příslušnému odboru. 

V. Organizace účetní odpisy nemovitého majetku v souladu s odpisovým plánem 

schváleným zřizovatelem. 

VI. Pojištění nemovitého majetku zajistí zřizovatel. Organizace je povinna zřizovate-

li oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou událost. 

 

c)  Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

I. Svěřený movitý majetek nesmí organizace zastavit, vložit nebo s ním ručit. 

II. Pouze s předchozím souhlasem zřizovatele může organizace vyřazovat jako neu-

potřebitelný nebo likvidovat jako opotřebovaný nebo prodat. Příjmy z prodeje 

tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

III. Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že 

tím nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. 

IV. Organizace provádí účetní odpisy movitého majetku v souladu s odpisovým plá-

nem schváleným zřizovatelem. 

V. Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 

 

d) Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

I. Hodnota svěřeného DDHM a DDNM nesmí klesnout pod úroveň, která je nutná 

k zabezpečení hlavního účelu činnosti. 

II. Tento majetek může organizace vyřazovat jako neupotřebitelný, prodat nebo li-

kvidovat jako opotřebený. Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem  orga-

nizace.  

III. Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že 

tím nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. 

 

e) K majetku, který organizace získá vlastní činností se vztahují obdobná práva a povin-

nosti jako k majetku předanému zřizovatelem do správy k vlastnímu hospodářskému 

využití. 

 

f) Organizace může pořizovat: 

I. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek movitý do částky 100.000,- Kč poři-

zovací ceny za jednotku, nicméně v celkové hodnotě 300.000,- Kč za kalendářní 

rok,  bez souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele 

II. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bez souhlasu věcně příslušné-

ho odboru zřizovatele. 

 

 

Čl. IX. 

Doplňková činnost 

 

a) Doplňkovou činností budou lépe využity hospodářské možnosti organizace nebo bude 

lépe využito odbornosti pracovníků organizace 

b) Doplňková činnost se povoluje v rozsahu, ve kterém nejde o hlavní činnost, v těchto 

okruzích: 

I. Poskytování služeb v LH, myslivosti či arboristice 

II. Zprostředkování obchodu a služeb 

III. Pronájem a půjčování věcí movitých  
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IV. Pronájem nebytových prostor zajišťující řádný provoz nemovitostí 

V. Reklamní činnost  

 

c) Organizace má právo uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků a 

smlouvy o výpůjčce: 

I. Na dobu určitou 1 roku a kratší bez souhlasu zřizovatele, organizace je povinna o 

těchto smlouvách informovat zřizovatele 

II. Na dobu neurčitou a dobu určitou delší než 1 rok za předpokladu, svěří-li organi-

zaci tuto působnost rada města (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o ob-

cích). Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke 

kterému byla organizace zřízena. 

 

d) Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro hlavní činnost 

včetně shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem. Jeho užití nesmí 

narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. 

 

e) Organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

I. Při uskutečňování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnosten-

ského zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku 

II. Výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují 

podle platných cenových předpisů 

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

IV. Doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová  

V. Organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu sta-

noveného touto zřizovací listinou 

VI. Zisk z doplňkových činností použije organizace pro zkvalitnění a rozšíření sta-

noveného hlavního účelu  

VII. Společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost musí účetní jednotka rozdělit 

na základě propočtu mezi činnosti. Náklady a výnosy se zásadně účtují do obdo-

bí, s nímž věcně a časově souvisí  

 

 

 Čl. X. 

Kontrola příspěvkové organizace  

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

b) Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření organizace nebo jejího určitého úseku 

může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna 

tuto kontrolu umožnit. 

 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

a) Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem podpisu statutárního orgánu zřizovatele  

b) Zřizovací listina je pořízena v šesti stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. 

Organizace obdrží 2 stejnopisy, zřizovatel obdrží 4 stejnopisy. 

c) Organizace se podle § 27, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., zapisuje do Obchodního 

rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 
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d) Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, 

plní rada města podle § 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění. 

e) Organizace byla zřízena na dobu neurčitou rozhodnutím zastupitelstva města dle usne-

sení č. 224/09 dne 29. 10. 2009. 

f) Ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny se ruší zřizovací listina schválená zastu-

pitelstvem města dne 29. 10. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Tibor Batthyány 

primátor Statutárního města Liberec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 811/2016



 

 

6

Příloha: Přehled přípravy a uzavřených nových smluvních vztahů dle Zákona č. 194/2010 Sb. městy v České republice na zajišťování MHD 

 

Subjekt
Uzavření smlouvy jménem dalších 

příslušných orgánů
Název zakázky Stručný popis zakázky CPV Informace o subodávkách Očekávaný začátekDoba trvání smlouvy (měsíce)Druh řízení Odkaz na TED

Statutární město Karlovy Vary ne

Poskytování městské 

hromadné dopravy v 

Karlových Varec a okolí

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s dopravcem, na 

jejímž základě se dopravce zaváže poskytovat veřejné 

služby spočívající v zajištění dopravní obslužnosti na 

území Karlových Varů a v jeho okolí veřejnou hromadnou 

dopravou, a to v rozsahu přepravy cca 2,3 mil. km ročně.

60112000 Nepředpokládají se. 1.1.2017 120
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri=TE

D:NOTICE:367825-

2015:TEXT:CS:HTML&src=0 

Statutární město Ústí nad Labem ne

Zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících na 

trolejbusové dráze k zajištění 

dopravní obslužnosti města 

Ústí nad Labem.

Předmětem smlouvy bude zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících na trolejbusové dráze k zajištění 

dopravní obslužnosti města Ústí nad Labem. Smlouva 

zahrnuje pouze dopravu provozovanou trolejbusy 

městské hromadné dopravy.

Předpokládá se možnost 

subdodávek při výlukách 

nebo při jiných 

mimořádných událostech.

1.1.2017 180
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri=TE

D:NOTICE:440529-

2015:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město Ústí nad Labem ano- Ústecký kraj

Zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících veřejnou 

linkovou dopravou k zajištění 

dopravní obslužnosti města 

Ústí nad Labem a okolních 

obcí.

Předmětem smlouvy bude zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k 

zajištění dopravní obslužnosti města Ústí nad Labem a 

okolních obcí. Smlouva zahrnuje pouze dopravu 

provozovanou autobusy městské hromadné dopravy.

Předpokládá se možnost 

subdodávek při výlukách 

nebo při jiných 

mimořádných událostech.

1.1.2017 120
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri=TE

D:NOTICE:440530-

2015:TEXT:CS:HTML&src=0

Město Kroměříž ne

Zadání provozování městské 

hromadné dopravy v 

Kroměříži.

Přímé uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby se 

stávajícím dopravcem v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23.10.2007, a 

to na dobu 10 let.

Nepředpokládají se. 1.3.2017 120
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri=TE

D:NOTICE:14445-

2016:TEXT:CS:HTML&src=0&tabI

d=1 

Měto Mariánské Lázně ne

Smlouva o veřejných službách 

v přepravě cestujících ve 

veřejné drážní osobní dopravě 

a veřejné linkové dopravě 

formou městské hromadné 

dopravy.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve 

veřejné drážní osobní dopravě a veřejné linkové dopravě 

formou městské hromadné dopravy.

Nepředpokládají se. 1.7.2016 120
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:197424-

2015:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město Jihlava ne

Zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících na území 

statutárního města Jihlava.

Zajištění dopravní obsluhy území města Jihlavy městskou 

hromadnou dopravou (trolejbusy a autobusy).
Nepředpokládají se. 1.1.2017 180

vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:150451-

2015:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město Děčín neuvedeno
Městská autobusová doprava 

v Děčíně.
Zajištění městské autobusové dopravy v Děčíně. Nepředpokládají se. 1.7.2015 120

vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:216326-

2014:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město České Budějovice ano- obce v zájmovém území

Zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících pro 

zájmové území města České 

Budějovice v rámci 

Jihočeského kraje.

Předmětem zakázky je zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících na období od 1.1.2019 do 31.12.2028 

pro zájmové území města České Budějovice v rámci 

Jihočeského kraje. Veřejné služby v přepravě cestujících 

budou zajišťovány autobusy a trolejbusy. Přímé zadání 

zakázky vnitřnímu provozovateli – Dopravnímu podniku 

města České Budějovice, a.s., IČ: 25166115.

Nepředpokládají se. 1.1:2019 120
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:41200-

2016:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město Hradec Králové neuvedeno

Smlouva o závazku veřejné 

služby a kompenzaci z veřejné 

přepravy cestujících pro 

období od 1.11.2015 do 

31.12.2032.

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících městské 

hromadné dopravy (dále jen MHD) na území města 

Hradec Králové a dopravně připojených obcí.

Neuvedeno 1.11.2015 do 31.12.2032
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:273998-

2014:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město Pardubice neuvedeno

Smlouva o veřejných službách 

v přepravě cestujících pro 

období od 1.1.2016 do 

31.12.2025.

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících městské 

hromadné dopravy v Pardubicích, a to v autobusové a 

trolejbusové dopravě.

Neuvedeno 1.1.2016 120
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:383101-

2014:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město Zlín neuvedeno

Zajištění veřejných služeb v 

přepravě cestujících městské 

hromadné dopravy na území 

statutárního města Zlína, v 

trolejbusové a autobusové 

trakci.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na 

území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto 

služby, pro období od 1.1.2013 do 31.12.2027. Jedná se o 

přímé zadání, tedy uzavření smlouvy s tzv. vnitřním 

provozovatelem, kterým je: Dopravní společnost Zlín-

Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, Česká 

republika. 

Neuvedeno 1.1.2013 180
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:393759-

2011:TEXT:CS:HTML&src=0

Statutární město Olomouc neuvedeno

Smlouva o závazku veřejné 

služby a kompenzaci z veřejné 

přepravy cestujících pro 

období od 1.1.2013 do 

31.12.2027

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících městské 

hromadné dopravy (dále jen MHD) v zóně 71 Olomouc, 

která je součástí Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, v tramvajové a autobusové trakci.

Neuvedeno 1.1.2013 180
vnitřnímu 

provozovateli

http://ted.europa.eu/udl?uri

=TED:NOTICE:377155-

2011:TEXT:CS:HTML&src=0
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Příloha č. 2 – Smlouva o budoucí kupní smlouvě, včetně přílohy č. 1 – Kupní smlouva 
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Příloha č. 3 – Smlouva o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál, včetně přílohy č. 
1 – Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a přílohy č. 2 – Dohoda o započtení 
pohledávek 
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Příloha č. 2  - Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

 

Vážení uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 

1, 460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Libe-

rec a ve věcech zadávání této veřejné zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem 

primátora, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na za-

kázku malého rozsahu: „Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví 

města Liberec“. 

 
Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

- Marvin style s. r. o. (IČ: 28738136, sídlo: Lesní 1281, 464 01 Frýdlant) 

- Technické služby města Liberec a. s. (IČ: 25007017, sídlo: Erbenova 376/2, 460 08 

Liberec 8) 

 

Uchazeči vyloučení z účasti ve výběrovém řízení: 

V rámci tohoto výběrového řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč. 

 

V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky uchazečů: 

Uchazeč IČ 
Nabídková cena v Kč 

bez DPH 
Konečné pořadí 

Marvin style s. r. o. 28738136 934.800 1. 

Technické služby města Liberec a. 

s. 
25007017 1.210.700 2. 
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Výsledek hodnocení včetně odůvodnění: 

V rámci tohoto výběrového řízení byly posuzovány dvě (2) nabídky, které byly hodnoceny podle jedi-

ného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci 

předmětu zakázky nabídl uchazeč Marvin style s. r. o., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila 

na prvním místě.  

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

 

 

Za zadavatele: ……..….......................................... 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č. 3 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

 

  STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

 
Zn.:  PR/MSSO 6/16 

  CJ  MML 170571 /16 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
V RÁMCI VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VE ŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

 „Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberec“ 
 

Na základě doporučení hodnotící komise a rozhodnutí rady města 

 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 

na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 

Marvin style s.r.o. 

IČ: 28738136 

se sídlem: Lesní 1281, 464 01 Frýdlant  

s nabídkovou cenou: 934.800,- Kč bez DPH 

(1.131.108,- Kč vč. DPH) 

V Liberci dne  

 

Za zadavatele: ……........................................ 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č. 4 – Smlouva o dílo na montáž parkovacích senzorů s ČD – Telematika a.s. 

Smlouva o dílo 
 

Ev. č.: 16/308/383       

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL:  (údaje podle zápisu v obchodním rejstříku): 

 Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zapsána v Obchodním rejstříku u:  

 Sídlo společnosti: Liberec 1,  nám. Dr. E. Beneše 1 

 Adresa pro doručování: Liberec 1,  nám. Dr. E. Beneše 1 

 IČ: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Bankovní spojení: ČS, a.s. 

 Číslo účtu: 4096142/0800 

 Zastoupená/ý: Tiborem Batthyánym, primátorem 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 E-mail: info@magistrat.liberec.cz 

(dále jen „Objednatel “) 

a 

ZHOTOVITEL:  

 Název:  ČD - Telematika a.s. 

Zapsána v Obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938 

 Sídlo společnosti: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ  13000 

 IČ:  614 59 445 

 DIČ:  CZ-61 45 94 45 

 Bankovní spojení:  Komer ční Banka a.s. 

 Číslo účtu (CZK): 19 – 55 24 20 02 17 / 0100 

 Zastoupená: Ing. Milošem Mastníkem, MBA, Ředitelem úseku obchod a marketing, na 
základ ě plné moci,evid. č. 043/16/N 

 Telefon: 972 225 555 

 Fax: 972 225 556 

 E-mail: cdt@cdt.cz  

(dále jen „Zhotovitel “) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský záko-
ník“), (dále jen „Smlouva“), a to takto: 
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I. Prohlášení smluvních stran 

1. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle české-
ho právního řádu/fyzickou osobou a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsaže-
né. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého 
právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 
I I. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo specifiko-
vané v článku III. této Smlouvy, tj. dodávku a montáž komunikačních a programovatel-
ných jednotek obsahujících elektromagnetické čidlo pro sledování obsazenosti parkova-
cích míst (dále jen „Parkovacích senzorů“) v rozsahu dle nabídky, která je Přílohu č. 1 této 
Smlouvy, v místě provedení ( dále „Parkovací místa objednatele“), které jsou uvedeny v  
Příloze č.2 této Smlouvy, a to s potřebnou péčí, řádně a včas, a v dohodnuté kvalitě a Ob-
jednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, provedené dílo převzít a zaplatit 
za jeho zhotovení cenu podle čl. IV této Smlouvy. 

 
I II. Popis díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo specifikované v odstavci 3 tohoto článku Smlouvy v 
souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. 

2. Dílem se rozumí: 

   dodávka a montáž 240 ks Parkovacích senzorů dle nabídky Zhotovitele uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy, v místě plnění dle  Přílohy č.2 této Smlouvy.   

3.  Standardní montáží Parkovacího senzoru se rozumí zapuštění do rovné asfaltové vo-
zovky s tloušťkou asfaltu / měkkého podloží minimálně 20 cm s vrchem čidla viditelným 
v úrovni vozovky.  

4. Jiný způsob montáže parkovacího senzoru, než který je uveden v odst. 3 tohoto článku,  tj. 
například překrytí Parkovacího senzoru  vrškem dlažební kostky, zavrtání do kamene a 
podobně není součástí předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že realizace takovéhoto 
jiného způsobu montáže a bude Zhotovitelem realizována, avšak v režimu výkazu a pro-
placení oprávněných nákladů na zapuštění čidla, které předá Zhotovitel Objednateli. Ob-
jednatel se zavazuje, takovéto náklady Zhotoviteli uhradit. 

5. Zhotovitel je oprávněn použít k plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou 
jinou osobu. Při plnění povinností Zhotovitele třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, 
jako by povinnosti dle této Smlouvy plnil sám. 

 
IV. Cena 

1. Cena díla popsaného v čl. III a přílohách této Smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními 
stranami ve výši 969 600,- Kč (slovy: devětsetšedesátdevěttisícšestset korun českých) bez 
DPH. K takto stanovené ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 

2. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření této Smlouvy na rozšíření nebo změně rozsahu 
díla, které budou mít vliv na dohodnutou cenu díla, je Objednatel povinen zaplatit nově 
dohodnutou cenu zvýšenou o cenu oboustranně odsouhlasených víceprací. Zhotovitel však 
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není povinen změnu nebo rozšíření díla provést, nedohodnou-li se smluvní strany písem-
ně, formou dodatku k této Smlouvě, o ceně takových víceprací. 

3. V případě montáže dalších parkovacích senzorů je orientační cena za dodávku a montáž 1 
parkovacího senzoru 3 500,- Kč bez DPH. 

 
V. Platební podmínky 

1. Cenu za dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, není-li na faktuře uvedeno jinak. 

2. Cenu za dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po 
ukončení a předání díla. 

3. Na všechny platby prováděné podle této Smlouvy Zhotovitel vystaví a předá Objednateli 
řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. 

4. Splatnost všech faktur je 30 (třicet) dnů od jejich doručení na adresu Objednatele uvede-
nou v záhlaví této Smlouvy. 

5. Objednatel tímto výslovně ve smyslu ust. § 630 Občanského zákoníku prodlužuje proml-
čecí lhůtu závazku k zaplacení ceny díla tak, že promlčecí lhůta činí celkem deset (10) let 
ode dne, kdy nárok na zaplacení ceny za dílo mohl být uplatněn u soudu.  

 
VI. Doba plnění 

1. Objednatel je povinen připravit a Zhotoviteli umožnit volný a nerušený přístup na parko-
vací místa  v termínu pro zahájení díla dle harmonogramu uvedenému v Příloze č.3 této 
Smlouvy a zajistit, aby Zhotovitel mohl nerušeně provést a dokončit dílo dle této 
Smlouvy. V případě, že Objednatel nezajistí součinnost dle harmonogramu či této 
Smlouvy, zejména nezajistí na vlastní náklady volný přístup (volné parkovací místa dle 
Přílohy č. 2, zábory) a jiná opatření pro nerušené provedení díla, nejedná se o prodlení na 
straně Zhotovitele a Objednatel projedná se Zhotovitelem nový harmonogram, který obě 
strany podepíší. 

2. Nesplní-li Objednatel povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy ve smluve-
ném termínu, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotoviteli 
v souvislosti s prodlením Objednatele vzniknou. O dobu prodlení Objednatele se splněním 
povinností stanovených v odstavci 1 výše se automaticky prodlužuje doba stanovená pro 
dokončení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude v případě poskytnutí součinnosti ze strany Ob-
jednatele dle této Smlouvy dokončeno a předáno Objednateli v termínu dle harmonogra-
mu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu 
Zhotovitele k předání díla a dále je povinen dokončené dílo, u něhož byla předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu, s výhradami nebo bez výhrad převzít. 

 
VII. Odpovědnost za vady 

1. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanove-
ními Občanského zákoníku, s tím, že Zhotovitel je povinen zahájit práce na opravách vad 
a nedodělků nejpozději do 10 dnů poté, kdy k tomu byl Objednatelem oprávněně písemně 
vyzván. 

2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla, případně 
jeho jednotlivých dílčích částí. Na baterii Parkovacího senzoru přejímá záruku na dobu 5ti 
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let ode dne předání díla. Na samostatně dodaný nový parkovací senzor přejímá záruku na 
dobu 24 měsíců od dodání senzoru. 

3. Reklamaci vady je Objednatel povinen provést u Zhotovitele písemně, s technickým popi-
sem vady. V případě, že Zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady v do-
hodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě doručené Zhotoviteli, 
v níž stanoví dodatečnou přiměřenou, nejméně desetidenní, lhůtu k odstranění vady, zajis-
tit odstranění vady a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré účelně vynalože-
né náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, tj. opravit nebo vyměnit na své náklady vadný Par-
kovací senzor po dobu 12 měsíců od předání díla Objednateli, ve lhůtě 5 pracovních dnů 
ode dne doručení písemného nahlášení reklamace vady Objednatelem. A dále od 13. mě-
síce ode dne předání díla Objednateli do doby uplynutí záruky v délce 24 měsíců ve lhůtě 
2 pracovní dny ode dne písemného nahlášení reklamace vady Objednatelem. Objednatel je 
povinen na své náklady zajistit Zhotoviteli volný přístup na parkovací místo, na kterém se 
nachází reklamovaná vadná část díla (uvolnění parkovacího místa) a umožnit Zhotoviteli 
výměnu  vadné části díla. Doba, po kterou Objednatel Zhotoviteli nezajistí přístup na par-
kovací místo, se nezapočítává do lhůty pro odstranění vady. 

5. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že za výměnu vadného Parkovacího senzoru po uply-
nutí záruční lhůty dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy bude Zhotovitel účtovat: 

• 3 500,- Kč bez DPH za výměnu 1 ks vadného parkovacího senzoru 

• 2 000,- Kč bez DPH za výměnu 1 ks vadné baterie 

 V případě, že Objednatel bude požadovat pozáruční výměnu vadného Parkovacího senzo-
ru dle tohoto odstavce, zajistí Zhotoviteli na své náklady volný přístup na parkovací místo, na 
kterém se nachází Parkovací senzor určený pro pozáruční výměnu. 

 
VIII. Závazky Objednatele a Zhotovitele 

1. Objednatel má právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla po předchozí do-
hodě se Zhotovitelem. Objednatel není oprávněn žádným způsobem přímo zasahovat do 
prací prováděných zaměstnanci Zhotovitele nebo jinými spolupracujícími osobami. 

2. Objednatel je při provádění díla povinen poskytovat Zhotoviteli bezplatně veškerou mož-
nou součinnost potřebnou k provedení a dokončení díla a k zajištění záručních povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy, tj. zejména  zajistí na vlastní náklady volný přístup na par-
kovací místa v místě dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní, 
požární a jiné právní předpisy platné na území České republiky a účinné v době provádění 
díla, stejně jako případná závazná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovova-
ného díla. 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy, pokud je 
v prodlení Objednatel. Prodlením Objednatele se rozumí zejména neposkytnutí nebo ne-
dostatečné poskytnutí součinnosti potřebné k realizaci díla dle této Smlouvy nebo k jeho 
převzetí. 

 
IX. Splnění závazku Zhotovitele 

1. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit k danému účelu. 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla pod-
pisem předávacího protokolu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradou nebo bez 
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výhrad. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla, tj. pokud byla 
předvedena jeho způsobilost sloužit danému účelu. 

2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, a to ve 
dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Zhotovitel písemně 
vyzve Objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů předem. 
Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec Objednatele i Zhotovitele. 
V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termí-
nu, do kdy se je Zhotovitel zavazuje odstranit. 

3. V případě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost k převzetí díla nebo jeho části, 
je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedení díla i tehdy, když dílo nebylo předá-
no v důsledku nedostatku součinnosti Objednatele. 

4. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny za 
dílo.  

5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla, případně jeho 
samostatně předávané části.  

 
X. Sankční ustanovení 

1. V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této 
Smlouvy je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na provádění díla, a to až do doby prokaza-
telného uhrazení dlužné částky Objednatelem. O tuto dobu se automaticky prodlužuje do-
ba sjednaná pro dokončení a předání díla. 

2. V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této 
Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen ani nijak omezen nárok Zhotovi-
tele na náhradu škody. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.  

4. V případě prodlení Zhotovitele s termínem pro odstraněním vady dle čl. VII odst. 3 této 
smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den 
prodlení. 

 
XI. Změny Smlouvy, odstoupení 

1. Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsaným oprávně-
nými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení 
rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této Smlouvy, popřípadě změny použitých 
materiálu nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.  

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak 
v případě, jestliže je Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla nebo kterékoliv její 
části po dobu delší než 10 dnů ode dne její splatnosti, nebo jestliže Objednatel nezajistí 
Zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této Smlouvy a tuto skutečnost 
nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Zho-
tovitelem. 

4. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy jsou 
smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním 
této Smlouvy. 
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XII. Doručování 

1. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou smluvní stranou na základě 
této smlouvy budou učiněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile bu-
dou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou poskytující potvrzení o doru-
čení nebo doporučenou poštou na adresu příslušné smluvní strany uvedenou níže nebo na 
jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.  

(a) Oznámení určená Objednateli: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

460 59 Liberec;  nám. Dr. E. Beneše 1 

K rukám: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Tel:  485 243 874 

Oznámení určená Zhotoviteli: 

ČD – Telematika a.s. 

[ulice]   Pod Táborem 369/8a  

[PSČ, město]  190 00 Praha 9 

  

2. Veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená: 

(a) v den jejich fyzického přijetí adresátem v případě osobního doručení nebo doručení 
kurýrní službou; nebo 

(b) v den uvedený na doručence v případě doručení doporučenou poštou; nebo 

(c) v den uvedený na potvrzení o provedení nepřerušeného faxového přenosu v případě 
doručení faxem; nebo 

(d) třetí (3.) den po prokazatelném odeslání doporučenou poštou, jestliže smluvní 
strana na adrese platné pro zasílání pošty k jejím rukám podle této Smlouvy nebo 
podle obchodního rejstříku zásilku nepřevezme. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdr-
ží po dvou.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjek-
tem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako 
„ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané 
smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což Objednatel 
svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy 
souhlasí. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena po 1.7.2016 nabývá účin-
nosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zby-
tečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její 
uveřejnění v registru. 

4. Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah této smlouvy včetně 
souvisejících příloh za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník s výjimkou článků čl. I, II, XII a XIII. 

5. Přílohami této Smlouvy jsou: 
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Příloha č. 1 – Nabídka,  

Příloha č.2 – Seznam parkovišť a parkovacích míst určených k osazení parkovacími senzory 

Příloha č. 3 – Harmonogram montáže 

Příloha č. 4 – Plná moc Ing. Miloš Mastník, MBA - evid.č. 043/16/N 

6. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu po-
zbývají podpisem této Smlouvy platnosti. 

7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitel-
nost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této 
Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují 
k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, 
které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu. 

8. Žádná se smluvních stran není odpovědná za porušení svých závazků z této Smlouvy, 
pokud je toto porušení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou pře-
kážkou, vzniklou nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

9. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy 
stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit závazky ze 
Smlouvy.  Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností; ust. § 1765 odst. 1 ob-
čanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. 

10. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravená se řídí přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Smluvní strany pro účely 
plnění této Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti týkající se plně-
ní této Smlouvy nemají přednost před ujednáním v této Smlouvě, ani před ustanoveními 
zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

11. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, veškerým usta-
novením rozumí a souhlasí s nimi, a že žádná ze smluvních stran nejedná v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Zhotovitel:  Objednatel: 

Datum:    Datum: 

 

ČD - Telematika a.s. 

    

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LI-
BEREC 

 

 

 

 

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

    

 

 

 

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

Ing. Miloš Mastník, MBA 

Ředitel úseku obchod a mar-
keting 

Podepsán na základě plné 
moci evid.č. 043/16/N 

   Tibor Batthyány 

primátor 
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Příloha č. 5– Smlouva na poskytování služeb s ČD – Telematika a.s. 

Smlouva o poskytování služeb 
Ev. č.: [●]       

 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL:  (údaje podle zápisu v obchodním rejstříku): 

 Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Zapsána v Obchodním rejstříku u:  

 Sídlo společnosti: Liberec 1,  nám. Dr. E. Beneše 1 

 Adresa pro doručování: Liberec 1,  nám. Dr. E. Beneše 1 

 IČ: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Bankovní spojení: ČS, a.s. 

 Číslo účtu: 4096142/0800 

 Zastoupená/ý: Tiborem Batthyánym, primátorem 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 E-mail: info@magistrat.liberec.cz 

 (dále jen „Objednatel “) 

a 

POSKYTOVATEL:  

 Název:  ČD - Telematika a.s. 

Zapsána v Obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938 

 Sídlo společnosti: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ  13000 

 IČ:  614 59 445 

 DIČ:  CZ-61 45 94 45 

 Bankovní spojení:  Komer ční Banka a.s. 

 Číslo účtu (CZK): 19 – 55 24 20 02 17 / 0100 

 Zastoupená: Ing. Milošem Mastníkem, MBA, Ředitelem úseku obchod a marketing, na 
základ ě plné moci, evid. č. 043/16/N 

 Telefon: 972 225 555 

 Fax: 972 225 556 

 E-mail: cdt@cdt.cz  

(dále jen „Poskytovatel “) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 1746 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský záko-
ník“), (dále jen „Smlouva“), a to takto: 

 
XIV. Prohlášení smluvních stran 

3. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle české-
ho právního řádu/fyzickou osobou a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsaže-
né. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle čes-
kého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené 
a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 
XV. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele k poskytování služeb Provoz parkova-
cích senzorů a předání informací o stavu parkovacího místa prostřednictvím elektronic-
kého portálu (dále jen „Služby“) na zařízeních 240 ks parkovacích senzorů, které se Po-
skytovatel zavázal dodat a provést jejich montáž v rozsahu dle smlouvy č. 16/308/383. 
uzavřené s Objednatelem (dále „parkovací senzory“), a jejichž umístění je uvedeno 
v Příloze č.1 této smlouvy, a dále závazek Zákazníka k placení ceny za Služby dle článku 
III této Smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje provádět činnosti specifikované v článku III odst. 1 této 
smlouvy, v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy 

 
XVI. Popis služby 

6. Poskytované Služby zahrnují:  

a. Provoz parkovacích senzorů a přenos informací o stavu parkovacího místa pro-
střednictvím bezdrátové sítě elektronických komunikací 

b. Provoz elektronického portálu s informacemi o aktuálním stavu parkovacích 
míst 

c. Dohled parkovacích senzorů a elektronického portálu 

d. Servis parkovacích senzorů 

7. Elektronický portál bude umístěn na adrese www.cdt.cz\iot\liberec 

8. Data na elektronickém portálu jsou aktualizována každých 60 sekund a pro každé parko-
vací místo se zobrazuje stav s hodnotami: volno, obsazeno, porucha. 

9. Komunikace s elektronickým portálem je umožněna pouze z definovaných IP adres zá-
kazníka a uživatel se při přihlášení autentizuje jménem a heslem. Přenos dat proti odpo-
slechu je zabezpečen prostřednictvím HTTPS. 

10. Data na elektronickém portálu mají následující strukturu: 

      ID parkovacího místa, Status senzoru. 
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11. Poskytovatel je oprávněn použít k plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou 
jinou osobu. Při plnění povinností Poskytovatele třetí osobou má Poskytovatel odpověd-
nost, jako by povinnosti dle této Smlouvy plnil sám. 

 
XVII. Cena 

4. Cena  za Služby popsané v čl. III této Smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami 
takto: 

a. Po dobu 12 měsíců od aktivace Služby - podpisu předávacího protokolu je 
Služba poskytnuta bezplatně 

b. Od prvního dne 13. měsíce po aktivaci Služby - podpisu předávacího protokolu 
do 60. měsíce po aktivaci Služby - podpisu předávacího protokolu je Služba 
poskytována za cenu 240 000,- Kč (slovy:  dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) 
bez DPH za každých 12 měsíců. K takto stanovené ceně díla bude připočtena 
DPH v zákonem stanovené výši. 

5. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření této Smlouvy na rozšíření nebo změně rozsahu 
poskytovaní Služeb, které budou mít vliv na dohodnutou cenu za Služby, je Objednatel 
povinen zaplatit nově dohodnutou cenu zvýšenou o cenu za oboustranně odsouhlasené 
služby nad rámec poskytovaných Služeb dle této Smlouvy. Poskytovatel však není povi-
nen změnu nebo rozšíření Služeb provést, nedohodnou-li se smluvní strany písemně, for-
mou dodatku k této Smlouvě, o ceně takových služeb nad rámec této Smlouvy. 

6. V případě montáže dalších parkovacích senzorů je orientační cena služby za 1 parkovací 
senzor 1 000,- Kč bez DPH. 

 
XVIII. Platební podmínky 

6. Cenu za Služby uhradí Objednatel Poskytovateli bezhotovostním převodem na bankovní 
účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, není-li na faktuře uvedeno jinak. 

7. Poskytovatel vystaví fakturu za Služby za období 1 roku dopředu vždy k 15. dni prvního 
měsíce ročního období dle článku IV, odst 1. této Smlouvy, tedy ve 13., 25., 37. a 49. Mě-
síci od aktivace Služby - podpisu předávacího protokolu. 

8. Na všechny platby prováděné podle této Smlouvy Poskytovatel vystaví a předá Objedna-
teli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. 

9. Splatnost všech faktur, obsahující náležitosti vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy, zejména dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a 
náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku je 30 (třicet) 
dnů od jejich doručení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

10. Objednatel tímto výslovně ve smyslu ust. § 630 Občanského zákoníku prodlužuje proml-
čecí lhůtu závazku k zaplacení ceny za Služby tak, že promlčecí lhůta činí celkem deset 
(10) let ode dne, kdy nárok na zaplacení ceny za Služby mohl být uplatněn u soudu.  

 
XIX. Doba plnění 

4. Smluvní Strany se dohodly na trvání závazku poskytování Služeb dle této Smlouvy 
v délce 60 měsíců ode dne aktivace Služby – podpisu předávacího protokolu.  

 
XX. Práva a povinnosti 
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6. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanove-
ními Občanského zákoníku, s tím, že Poskytovatel je povinen zahájit činnost k odstranění 
vady nejpozději do 10 dnů poté, kdy k tomu byl Objednatelem oprávněně písemně vy-
zván. 

7. Oznámení vady je Objednatel povinen provést u Poskytovatele písemně, s technickým 
popisem vady. V případě, že Poskytovatel neodstraní řádně a oprávněně oznámené vady v 
dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě doručené Poskyto-
vateli, v níž stanoví dodatečnou přiměřenou, nejméně desetidenní, lhůtu k odstranění va-
dy, zajistit odstranění vady a Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré účelně 
vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad. 

8. Poskytoval se zavazuje odstranit vadu, tj. opravit nebo vyměnit na své náklady vadný 
Parkovací senzor po dobu 12 měsíců od předání díla Objednateli, ve lhůtě 5 pracovních 
dnů ode dne doručení písemného nahlášení reklamace vady Objednatelem. A dále od 13. 
měsíce ode dne předání díla Objednateli do doby uplynutí záruky v délce 24 měsíců ve 
lhůtě 2 pracovní dny ode dne písemného nahlášení reklamace vady Objednatelem. Objed-
natel je povinen na své náklady zajistit Zhotoviteli volný přístup na parkovací místo, na 
kterém se nachází reklamovaná vadná část díla (uvolnění parkovacího místa) a umožnit 
Zhotoviteli výměnu  vadné části díla. Doba, po kterou Objednatel Zhotoviteli nezajistí pří-
stup na parkovací místo, se nezapočítává do lhůty pro odstranění vady. 

9. Zákonné a a smluvní odpovědnosti za garance poskytnutých Služeb se Poskytovatel zcela 
nebo částečně zprostí, jestliže poruchy či nedodržení parametrů Služby vznikly prokaza-
telně v důsledku: 

a) poškození způsobeného vnějšími vlivy, zejména živelnými událostmi, stářím za 
hranicí životnosti nebo podobnými okolnostmi, které se nacházejí mimo oblast 
kontroly Poskytovatele 

b) toho, že Poskytovateli nebyla poskytnuta součinnost ze strany Objednatele nebo 
nebyly v potřebném rozsahu vytvořeny podmínky k plnění Služeb 

 
XXI. Sankční ustanovení 

5. V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této 
Smlouvy je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb, a to až do doby prokaza-
telného uhrazení dlužné částky Objednatelem.  

6. V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této 
Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli  smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen ani nijak omezen nárok Poskyto-
vatele na náhradu škody. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

7. V případě prodlení Zhotovitele s termínem pro odstraněním vady dle čl. VII odst. 2 této 
smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den 
prodlení. 

8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním 
závazků druhé smluvní strany. 

 

XXII. Ochrana informací 

 
1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se 

vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud 
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by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace pod-
le zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 
 

2. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě informace druhé strany bez jejího 
předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny ne-
zbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a  ochrany důvěrných 
informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti této smlouvy. 

 
3. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné informa-

ce,  poskytnuté mu Zákazníkem proti odcizení nebo jinému zneužití. 
 

4. Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto zá-
vazkovém vztahu zavázán sám. 

 
5. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na in-

formace 

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
ustanovení tohoto článku ze strany Poskytovatele nebo Zákazníka 

b) které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím 
těchto informací od Zákazníka 

c) které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, 
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána 

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona 

6. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana 
právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

 
X. Změny Smlouvy, odstoupení 

5. Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsaným oprávně-
nými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení 
rozsahu Služeb nebo k jeho rozšíření nad rámec této Smlouvy, popřípadě změny použi-
tých Technologií. 

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení 
této smlouvy ve smyslu ustanovení§ 2002 občanského zákoníku, pokud podstatné poruše-
ní této Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy nebylo způsobeno okol-
nostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele, které je důvodem pro odstoupení 
od smlouvy ze strany Poskytovatele, se považuje zejména neplnění závazků spočívající 
zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30ti dnů po splatnosti daňového dokladu 
(faktury).  

8. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění závazků 
spočívající v nedodržení termínu dle čl. VII odst. 1 této smlouvy než 10 dnů.  

9. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, stejně jako právo na náhradu škody tak, jak je uvedeno v článku VIII té-
to Smlouvy. 
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XI. Doručování 

3. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou smluvní stranou na základě 
této smlouvy budou učiněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile bu-
dou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou poskytující potvrzení o doru-
čení nebo doporučenou poštou na adresu příslušné smluvní strany uvedenou níže nebo na 
jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.  

4. Oznámení určená Objednateli: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

460 59 Liberec;  nám. Dr. E. Beneše 1 

K rukám: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Tel:  485 243 874 

(b) Oznámení určená Poskytovateli: 

ČD – Telematika a.s. 

[ulice]   Pod Táborem 369/8a 

[PSČ, město]  190 00 Praha 9 

5. Veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená: 

(e) v den jejich fyzického přijetí adresátem v případě osobního doručení nebo doručení 
kurýrní službou; nebo 

(f) v den uvedený na doručence v případě doručení doporučenou poštou; nebo 

(g) v den uvedený na potvrzení o provedení nepřerušeného faxového přenosu v případě 
doručení faxem; nebo 

(h) třetí (3.) den po prokazatelném odeslání doporučenou poštou, jestliže smluvní 
strana na adrese platné pro zasílání pošty k jejím rukám podle této Smlouvy nebo 
podle obchodního rejstříku zásilku nepřevezme. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

13. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdr-
ží po dvou.  

14. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjek-
tem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako 
„ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané 
smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což Objednatel 
svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy 
souhlasí. 

15. Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena po 1. 7. 2016 nabývá účin-
nosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zby-
tečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její 
uveřejnění v registru. 

16. Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah této smlouvy včetně 
souvisejících příloh za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník s výjimkou článků čl. I, II, XI a XII. 

17. Přílohami této Smlouvy jsou: 

Příloha č.1 – Seznam parkovišť a parkovacích míst určených k osazení parkovacími senzory 

Příloha usnesení č. 816/2016



 21

Příloha č. 2 - Plná moc Ing. Miloš Mastník, MBA - evid.č. 043/16/N 

18. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu po-
zbývají podpisem této Smlouvy platnosti. 

19. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujed-
náními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla do-
nucující účinky. 

20. Na práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se vztahují obecná 
ustanovení občanského zákoníku.  

21. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitel-
nost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této 
Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují 
k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, 
které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu. 

22. Žádná se smluvních stran není odpovědná za porušení svých závazků z této Smlouvy, 
pokud je toto porušení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou pře-
kážkou, vzniklou nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

23. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy 
stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit závazky ze 
Smlouvy.  Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností; ust. § 1765 odst. 1 ob-
čanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. 

24. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravená se řídí přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Smluvní strany pro účely 
plnění této Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti týkající se plně-
ní této Smlouvy nemají přednost před ujednáním v této Smlouvě, ani před ustanoveními 
zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

25. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 60 měsíců od aktivace Služby.  

26. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

27. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, veškerým usta-
novením rozumí a souhlasí s nimi, a že žádná ze smluvních stran nejedná v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Poskytovatel:  Objednatel:  

Datum: Datum: 

     

ČD - Telematika a.s.    STATUTÁRNÍ MĚSTO LI-
BEREC 

 

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

    

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

Ing. Miloš Mastník, MBA 

Ředitel úseku obchod a marketing 

Podepsán na základě plné moci 
evid.č. 043/16/N 

   Tibor Batthyány 

primátor 
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Příloha č. 3 – Smlouva o dílo na rekonstrukci stávajícího DS na CŘTI SML 

 

SMLOUVA O DÍLO Č.XX/XXXX/XXX X 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:     STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

 

Sídlo společnosti:  Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1 

Adresa pro doručování: Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

Bankovní spojení:  ČS, a.s. 

Číslo účtu:   4096142/0800 

Zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem 

Telefon:   485 243 111 

Fax:    485 243 113 

E-mail:   info@magistrat.liberec.cz  

 

(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Ing. Ota Herm, Podnikající na základě ŽL č.j. ŽO/F/06/1926 a evid.č. 
310008-39779554, vydaném Úřadem městské části Praha 8 

Sídlo společnosti:  K sadu 530/3, PSČ 182 00, Praha 8 – Troja  

Adresa pro doručování: K sadu 530/3, PSČ 182 00, Praha 8 – Troja 

IČ:    74264354 

DIČ:    CZ81100804518 

Bankovní spojení:  xxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxx 

Telefon:   603 263 874 

 E-mail:  ota@herm.cz 

 (dále jen jako „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý sám dále také jako 
„Smluvní strana“) 
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premabule 

S ohledem na skutečnost, že Zhotovitel na základě živnostenského oprávnění provozuje jako 
obor volné živnosti poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Objed-
natel projevil zájem o modernizaci stávajícího Dohledového serveru a zprovoznění systému 
Centrálního řízení technické infrastruktury Statutárního města Liberce, která byla schválena 
radou města objednatele, a to usnesením RM č.xxx/2016 ze dne 6.9.2016 dohodly se smluvní 
Smluvní strany na uzavření této Smlouvy. 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele modernizaci systému 
Dohledového serveru a zprovoznění na CŘTI SML v tomto rozsahu: 

DS dnes obsahuje: 
- Řízení a dohled nad světelně signalizačními zařízení Liberce, 
- Řízení a dohled nad veřejným osvětlením města Liberce, 

- Dohled nad stavem místních komunikací v závislosti na klimatických podmínkách, 
zejména ve vztahu k možnosti vzniku náledí na sledovaných místech. 

CŘTI bude rozšířeno o tyto moduly: 
 - Informačního a naváděcího systému parkování v Liberci v závislosti na jeho realizaci 
 - Hlídání obsazenosti jednotlivých parkovacích ploch 

- Kontrola provádění servisních prací na VO a SSZ (zde se bude jednat o implementa-
ci již provozované aplikace servisní aplikace veřejného osvětlení a světelně signali-
začních zařízení (dále jen SAVO) 
- Pasport veřejného osvětlení a jeho automatickou aktualizaci po provedení servisního 
zásahu v modulu SAVO (výměna výbojky, svítidla a dalších sledovaných prvků 
v soustavě VO a SSZ) 
- Kontrola a zadávání pracovních příkazů pro čištění uličních vpustí, štěrbinových žla-
bů a dalších zařízení spojených s údržbou odvodnění komunikací, včetně možnosti vý-
stupu pro fakturaci 
- Kontrola a zadávání pracovních příkazů pro plošnou údržbu komunikací (opravy vý-
tluků, předlažby, opravy obrubníků a ostatní drobné činnosti prováděné zejména spo-
lečností TSML a.s. 

 
2) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou odměnu. Provedení díla vychází 
z cenové nabídky na aktualizaci systému Dohledového serveru – Příloha č. 1 této smlouvy 
  
3) Předmět Díla, jeho rozsah, či náležitosti jeho jednotlivých částí mohou být měněny pouze 
písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.  

 

TERMÍNY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

1) Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude vytvořeno a předáváno postupně v následujících   
termínech: 
 
Hlídání obsazenosti jednotlivých parkovacích ploch   
 do 10. 11. 2016 
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Kontrola provádění servisních prací na VO a SSZ (zde se bude jednat o implementaci již pro-
vozované aplikace servisní aplikace veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení 
(dále jen SAVO) 
 
Pasport veřejného osvětlení a jeho automatickou aktualizaci po provedení servisního zásahu 
v modulu SAVO (výměna výbojky, svítidla a dalších sledovaných prvků v soustavě VO a 
SSZ) 
 do 10. 12. 2016 

Kontrola a zadávání pracovních příkazů pro čištění uličních vpustí, štěrbinových žlabů a dal-
ších zařízení spojených s údržbou odvodnění komunikací, včetně možnosti výstupu pro faktu-
raci 
Kontrola a zadávání pracovních příkazů pro plošnou údržbu komunikací (opravy výtluků, 
předlažby, opravy obrubníků a ostatní drobné činnosti prováděné zejména společností TSML 
a.s. 
 do 30. 06. 2017 

Komplexní zprovoznění celého systému „CŘTI SML“ do: 

 do 30. 06. 2017 

Jednotlivé, sjednané termíny pro provedení Díla se přiměřeně posunují o období, po které 
Zhotovitel nebude moci provádět Dílo pro nedostatečnou součinnost ze strany Objednatele, o 
období, po které bude muset Zhotovitel zapracovávat technologické změny Díla či rozsah 
Díla (tzv. vícepráce) vyžádané Objednatelem, nebo po období, po které Zhotovitel nebude 
moci provádět Dílo pro neodvratitelné okolnosti, které nenastaly z jeho vůle, či zavinění, a 
kterým nemůže zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí (tedy pro události 
způsobené vyšší mocí), anebo o období, po které nebude Zhotovitel moci Dílo provádět 
z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají pravomoc takové rozhodnutí vydat.   

.atem předání Díla (nebo jeho části) se rozumím datum podpisu předávacího protokolu ze 
strany Zhotovitele a Objednatele o předání části Díla.  

CENA DÍLA 

Smluvní strany si sjednaly, že celková cena za provedení Díla činí částku ve výši 462.000,- 
Kč bez DPH (dále jen „Odměna“).  
Smluvní strany prohlašují, že uvedená cena nezahrnuje DPH. Proto, pokud budou na              
straně Zhotovitele splněny zákonem o DPH stanovené předpoklady, zavazuje se Zhotovitel ke              
sjednané ceně připočítat DPH v zákonné výši. 
Dohodnou-li se Smluvní strany po uzavření této Smlouvy na změně rozsahu Díla, dohodnou  
se zároveň písemným dodatkem k této Smlouvě o snížení nebo zvýšení ceny   
Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny za dílo na základě předání Díla Zhotoviteli, resp. 
v dílčí části ceny na základě předání části Díla Zhotoviteli.  
Smluvní strany si sjednaly, že za jednotlivé fáze provádění Díla, vznikne Zhotoviteli nárok na 
nílčí část Odměny podle rozpočtu nákladů, jak je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn po vzniku nároku na zaplacení dílčí části ceny vystavit na předmětnou 
částku fakturu. Splatnost ceny činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury             
objednateli.  
Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena bezhotovostním způsobem na bankovní 
účet Zhotovitele uvedený na daňovém dokladu 
V případě prodlení Objednatele s hrazením plateb dle této Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok 
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky.  
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Výší smluvní pokuty není dotčen případný nárok Zhotovitele na náhradu škody způsobené 
prodlením ze strany Objednatele.   

NÁKLADY 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady, jež případně Zhotoviteli vzniknou 
v souvislosti s provedením Díla, jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

O předání Díla resp. jeho části Zhotovitelem Objednateli sepíší Smluvní strany písemný    
předávací protokol, kterým Objednatel prohlásí, že Dílo nebo jeho část převzal bez zjevných 
vad a nedodělků. V případě, že pro zkontrolování kvality Díla nebo jeho části je třeba provést 
zkoušku, provede Zhotovitel před Objednatelem zkoušku Díla nebo jeho části, její průběh             
bude rovněž zapsán do předávacího protokolu. Bude-li se k Dílu nebo k jeho části vztahovat 
jakákoliv dokumentace (obsluha Díla, údržba Díla apod.), předá jí Zhotovitel Objednateli 
spolu s předání samotného Díla, resp. jeho části, předání takové dokumentace bude rovněž 
uvededeno v předávacím protokolu.  

Předáním Díla nebo jeho části přechází vlastnické právo k Dílu nebo k jeho části na 
Objednatele, a to vždy předáním příslušné části Díla, tímto okamžikem přechází na 
Objednatele i odpovědnost za škodu na Díle.  

UKONČENÍ SMLOUVY 

Tato Smlouva může být ukončena pouze:  
písemnou dohodou Smluvních stran,  
odstoupením ze strany Zhotovitele, ke kterému je zhotovitel oprávněn v případě, že 
Objednatel je 90 dnů v prodlení s hrazením jakékoliv platby dle této Smlouvy, 
odstoupením ze strany Objednatele, ke kterému je objednatel oprávněn v případě, že 
Zhotovitel je 90 dnů v prodlení s provedením díla oproti termínům sjednaným v čl. III. této 
Smlouvy. 
V případě, že Smlouva zanikne odstoupením kterékoliv Smluvní strany, má Zhotovitel nárok 
na odměnu za část Díla, jež bylo provedeno doby ukončení Smlouvy.  

ZÁRUKA 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a funkčnost Díla, za to, že Dílo bude mít po uvedené období 
vlastnosti specifikované v obecně závazných předpisech, technických standardech a v této 
Smlouvě, nebo že bude mít standardní kvalitu. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu na Dílo v délce 48 měsíců. 

Záruční doba běží ode dne předání Díla, resp. ode dne předání jeho jednotlivých částí.   

Pokud Objednatel během záruční doby zjistí, že Dílo vykazuje vady, potom Objednatel 
písemně (poštou nebo elektronickou poštou) požádá Zhotovitele o jejich odstranění.  

Pokud se nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen do 31 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem reklamované vady odstranit, je-li to technologicky možné. Jedná-li se o vady 
většího rozsahu, Zhotovitel do 21 dnů po uplatnění reklamace nevrhne způsob a termín 
odstranění reklamovaných vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou 
s přihlédnutím povaze vady a vhodnosti jejich odstranění, nebo Zhotovitel současně písemně 
uvede všechny důvody, proč neuznává svou odpovědnost za vady.  

Příloha usnesení č. 817/2016



 14

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle této Smlouvy zodpovědně, řádně a včas, vždy            
v souladu s právními předpisy České republiky. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění svých povinností dle této Smlouvy anebo v přímé       
souvislosti s tím vystupovat a jednat tak, aby nedošlo k ohrožení důvěry vůči Objednateli ze              
strany třetích osob, aby svým počínáním neohrozil dobré jméno a dobrou pověst Objednatele,             
a aby nevznikla Objednateli v důsledku jeho jednání škoda. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo dle této smlouvy záruční dobu v délce 48 měsíců od 
protokolárního předání splněného díla. 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dodání díla sjednaného podle této smlouvy      
může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, která je 
v prodlení proti termínu dodání sjednanému podle této smlouvy, kterou je zhotovitel povinen     
objednateli uhradit. Celková výše sankce nemůže překročit celkovou cenu díla stanovenou  
v této smlouvě.  

Prodlení proti termínu dodání díla dle této smlouvy delší jak 30 dní se považuje za podstatné           
porušení smlouvy.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad oproti termínu dohodnu-
tému  v rámci reklamačního řízení, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši          
500,- Kč za každý započatý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 

Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel závažným způsobem        
poruší některou smluvní povinnost a neodstraní takto vzniklý stav ani poté, co mu byla doru-
čena výzva objednatele, aby ho v přiměřené lhůtě odstranil s upozorněním, že objednatel od 
smlouvy jinak odstoupí. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele.  
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavírána mezi přítomnými osobami. 

„Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statu-
tárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvede-
ných v této smlouvě.“ 

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). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chrá-
něny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být po-
skytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zve-
řejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

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. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 
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2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

Zhotovitel:                                                                                             Objednatel:  

Datum:    Datum: 

 

Ing. Ota Herm 

    
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 

 

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

    

 

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

Ing. Ota Herm 

 

 

   Tibor Batthyány 

primátor 
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Příloha č.1  Darovací smlouva 
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 

č.  

Bionaut, s.r.o. 

se sídlem: Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7                        

zastoupené na základě plné moci  Ivanem Vakaráčem 

IČ: 61248037 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28721 

dále jen „dárce“   

a 

Statutární město Liberec 

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

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města, 

IČ: 00262978    

dále jen „obdarovaný“ 

 

uzavírají tuto darovací smlouvu dle ust. § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, v platném znění 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je peněžitý dar ve výši 20 000 Kč, který dárce bezplatně předává 
obdarovanému do jeho vlastnictví a který bude použit na  opravy a údržbu hřbitovů, přičemž 
obdarovaný tento dar přijímá.  

 

2. Částka bude obdarovanému zaslána na bankovní účet č. 4096302/0800 vedený u České spo-
řitelny, a.s., do 14 dní od podpisu této smlouvy.  

 

II. Podmínky smlouvy  

1. Obdarovaný se zavazuje, že darované prostředky budou použity pouze na účel uvedený v čl. 
I, odst. 1. této smlouvy.   
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2. Obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných peněžních 
prostředků.  

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku k ní podepsa-
ného oprávněnými zástupci smluvních stran.    

 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení.  

 

3. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci svobodně 
a vážně své podpisy.  

 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. ze dne 20.9.2016.  

 

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statu-
tárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvede-
ných v této smlouvě.  

 

V Liberci dne  

 

 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

                dárce       obdarovaný 

                   Ivan Vakaráč                          Tibor Batthyány 

                     Bionaut s.r.o.                       primátor jednající za statutární  
          město Liberec 
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Příloha č. 3 – Návrh SOD 
 

Smlouva o dílo 
číslo objednatele x/16/xxxx 
číslo zhotovitele xxxx/2016 

„Obnova veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení – I. etapa“ 
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

 

1. Účastníci smlouvy 
 
1.1 Objednatel  : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,  
   PSČ, sídlo   : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I  
   zastoupené  : Tiborem Bathyánym, primátorem 
   IČ   : 00262978 
   DIČ   : CZ00262978 
   Telefon  : 485 243 111 
   Fax   : 485 243 113 
   bank. spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy ve-
řejného majetku, Milan Benda, specialista VO a SSZ 

(dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  : ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
  PSČ, sídlo  : Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 
  zastoupený  : Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem společnosti 
   IČ   : 25751018 
   DIČ   : CZ25751018 
   bank. spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 117305123/0300 
   ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel společnosti 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Martin Chodil, vedoucí střediska Liberec 

 
   (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 

„smluvní strany“) 

 

2. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlou-
va upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich 
práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.  

 

3. Předmět a účel plnění  

3.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla „Obnova veřejného osvět-
lení a světelně signalizačních zařízení – i. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace, která je 

Příloha usnesení č. 824/2016



 15

přílohou č. 1 této smlouvy včetně dokladové části, předloženého rozpočtu příloha 2 této 
smlouvy) a dle českých technických norem. 

 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo jako úplné a ve spolupráci s realizátorem akce 
“Souvislá údržba chodníků v Liberci“ 

 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 3.4. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včet-
ně označení stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zeminy pro 
výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uve-
dení ploch do původního stavu, dočasné dopravní značení, geodetické zaměření, výchozí re-
vize, měřící protokoly, fotodokumentace díla apod. 

 3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez závad a nedodělků 
bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této 
smlouvy. 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

 

4.1. Doba plnění v rozsahu článku 3: 

      Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne zahájení realizace díla. Zhotovitel informuje Ob-

jednatele o své připravenosti a vyzve jej k předání staveniště. Zápisem do stavebního de-

níku je realizace díla zahájena. Zahájení realizace díla je podmíněno zahájením prací Zho-

tovitele pro souvislou údržbu chodníků v Liberci. 

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objed-

nateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho 

provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti  pracovních dní od doručení písemného ozná-

mení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, za-

hájit přejímací řízení, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému pro-

vozu budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.. 
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4.4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli do 5-ti dnů předem termín předání dokonče-

ného díla  a ten je povinen se na ni dostavit.  

 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. 
Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  1 006 355,00  Kč 

DPH 21% 211 334,55  Kč 

Cena díla včetně DPH        1 217 689,55  Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjed-
nána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše pří-
pustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z 
důvodu na straně objednatele.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných 
v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) 
a při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného 
díla. Celková cena zahrnuje veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku 
elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné,  náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výro-
bu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu 
díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, poplatky, náklady na provádění všech 
příslušných, platnými normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných 
zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená 
opatření k realizaci díla, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz tře-
tích osob, včetně zejména provozu na silnici, náklady na veškeré další související činnosti 
a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.  

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zho-
tovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (pau-
šalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.  

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy.  

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou mě-
ny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  
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5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objed-
natele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného 
daňového dokladu. 
 

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících 
podmínek: 
5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a 

převzetí díla,  
5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 

uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4 a její splatnost se stanovuje na 30 dní 
ode dne prokazatelného doručení objednateli.  

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu dle 

 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název díla   
„Obnova veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení I. etapa“, dále musí obsa-
hovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, 
cenu celkem - částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených nále-
žitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, 
nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni coko-
li platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či 
opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta 
splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětov-
ného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů 
(faktury) objednateli. 

 

6. Řízení a provádění díla   

 

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Zástupce zhotovitele  : Martin Chodil, tel.: 606 733 660 
       e-mail: chodilm@eltodo.cz  
     : Bc. Tomáš Svrčina, tel.: 602 586 130 
       e-mail: tomas.svrcina@msem.cz 
Zástupce objednatele : Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319,  

e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
    Milan Benda tel. 734 437 570 
e-mail: benda.milan@magistrat.liberec.cz  
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6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace 
uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických 
postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 
jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.  

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakýkoliv dokument nebo pravidlo uvedené výše 
bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních 
předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučují-
cích), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího po-
vinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu 
nebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situ-
ací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informa-
ce a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy 
(včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanove-
ných za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal 
chybu v projektové dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    

 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení 
pouze nové a v 1. jakostní třídě a schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 
právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návo-
dy). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do 
díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a 
upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti pro-
jektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem. Použití materiálů a vý-
robků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, 
nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postu-
pů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpů-
sobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě 
má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení 
vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezod-
kladně. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objed-
natele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které 
je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských 
technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo 
bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických po-
žadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu 
zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby pro TSML a.s., v případě změn, 

které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené 
objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na 
likvidaci    odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 
před nadměrným    hlukem, 

Příloha usnesení č. 824/2016



 19

- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se    
provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a    
účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

− pokyny a připomínky projektanta díla a objednatele nad prováděním díla. 

 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 

náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutné k provedení díla.  

 

6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i 
pro dílčí části díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou doku-

mentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy 

výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objed-

natele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému 

v této smlouvě. 

 

6.8 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 
stavebních procesů při provádění díla. 

 

7. Staveniště, stavební deník 

 

7.1 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a 
okolní situací díla. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po do-
končení díla jsou součástí ceny díla.  

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení díla a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

- 1 paré projektové dokumentace díla uvedené v čl. 3 smlouvy 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvede-
ných v čl. 7.1 bude proveden zápis ve stavebním deníku díla. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení realizace 
díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den zapsaný ve stavebním deníku.  
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7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě předmětu díla a v nezbytném pracovním prostoru 
zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či 
jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 
uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či 
dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním díla, odpovídá zhotovitel. 

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 
všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 
vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5.  Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům a 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniš-
tě dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádě-
j ící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění díla, tuto osobu vybaví po-
třebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniš-
tě. 

7.6 Zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zaříze-
ní před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, působení 
jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 
ani nesmí mimo hranice staveniště činností na předmětu díla neoprávněně zasahovat do 
nemovitostí sousedících se staveništěm.  

7.8. Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imi-
semi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.9. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný úpl-
ný a průkazný stavební deník (dále jen „ stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu pra-
cí, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumen-
tace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdodavatelích a jejich 
činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky 
od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam 
z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. Stavební deník musí být veden přímo na 
staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel, osoba vykonávají-
cí dozor nad BOZP, projektant, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla.  

7.10 Při dokončení díla zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kom-
pletního stavebního deníku. 

8. Povinnosti zhotovitele     

 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnost-
mi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho prove-
dení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví 
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dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsa-
nými technologickými postupy, v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
pokyny objednatele.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele, a pokud dle svých odbor-
ných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhod-
nost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona 
č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 
201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny zástup-
ců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré ná-
klady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku 
ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do staveb-
ního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce 
na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady 
spojené s dodatečným odkrytím objednatel.  

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve staveb-
ním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav odstranit a přizvat zástupce objednatele k opakované kontrole. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 
v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zho-
tovitel.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti životního prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. 
v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých tech-
nických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla 
a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 
celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 
komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) 
předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako 
příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel ob-
jednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu 
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nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a ob-
jednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá 
žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 
práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení 
díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, v dokumentaci objed-
natele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své 
odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vy-
naložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad o díle svolaných zástupcem ob-
jednatele.  

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou doku-
mentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím 
přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily 
v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.13 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způ-
sobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v přípa-
dě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného od-
kladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen 
pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude slou-
žit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se 
zhotovením díla na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním 
prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo 
vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 mil . 
Kč pro jednu a každou škodu.  
c) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
d) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 
pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho pro-
hlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla 
(včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této 
smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvede-
nou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  
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8.15 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení 
díla. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním 
orgánům svoji součinnost. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokumentaci místa provádění díla před započetím 
realizace a po ukončení realizace, přičemž zadokumentuje zejména stav pozemku, na 
kterých je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny 
(vjezdy, ploty, objekty, inženýrské sítě) 

 

9. Spolupůsobení objednatele 

 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součin-

nost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a 

poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 

poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součin-

nosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povi-

nen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je ne-

zbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby ob-

jednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat 

dodatečně.  

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba 
k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
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zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to 
bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

10. Vlastnické právo k dílu, přejímací řízení 

10.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – dílu přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do předmětu díla na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpe-
čí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání 
objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na 
přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.  

10.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla 
demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa díla, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dal-
šího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla ob-

jednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protoko-

lu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzá-

jemné spojitosti nebrání užívání díla. 

10.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

10.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

10.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla (poslední dílčí části) pí-
semně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do sta-
vebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na ad-
resy: 
e-mail. adresa  : benda.milan@magistrat.liberec.cz     

e-mail adresa  : novotny.david@magistrat.liberec.cz 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě 
pro zahájení přejímky, dostavit se na místo díla. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmí-
nek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této 
náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) pracovního dne po dni označe-
ním ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve 
stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne 
vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).  
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Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůso-
bilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší 
době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny 
pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 
protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a 
závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zho-
tovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 
až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na 
úhradu smluvené odměny. 

10.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsa-
ných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se 
zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „ do-
klady“) objednateli, a to zejména:  

-    doklady o provedených zkouškách technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, 
osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě 
vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a do-
kumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou právními předpisy technickými nor-
mami a touto smlouvou;  

- geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení díla vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný 
vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání 
s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem 
k zaměření celého dokončeného díla 

-  seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, ja-
kož i veškeré další protokoly),  

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

-  stavební deník díla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

-  další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavební-
ho deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů o díle zhotovitel připraví a odsouhlasí s zástupcem objednatele před za-
hájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplnění a 
provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

10.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. 
Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící 
samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování díla a/nebo 
ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 
dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

10.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla 
(poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím 
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protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 
dnů po jejich vytčení.  

10.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu díla ze zho-
tovitele na objednatele. 

10.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhoto-
viteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posou-
zení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.Pro uplatnění práva ze skryté vady se 
smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

10.12  Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada  
byla způsobena výlučně chybou v projektové dokumentaci a/nebo selháním dozoru objed-
natele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného  pokynu dozoru objed-
natele, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu. 

 

11. Záruky 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prv-
ky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke 
smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Zá-
ruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „ záruční doba“), počínaje (i) dnem pře-
dání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky 
počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném 
protokolu o předání a převzetí díla.  

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší 
záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší 
lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství díla. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně zá-
vaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, 
resp. obvyklému, účelu. 

11.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 
vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdoda-
vatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději 
při převzetí díla.  

11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 
v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen 
označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže 
uvedené záruční nároky : 

11.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

11.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

11.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám 
libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena 
opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  
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Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

11.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož   
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

11.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené  lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 
následujících podmínek a v termínech níže uvedených : 

11.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo díla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení 
sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob 
odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého 
jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli 
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

11.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

11.6. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je 
objednatel oprávněn: 

11.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále 
jen „sleva“).; a/nebo 

11.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na 
náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a 
jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností 
do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 
na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

11.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 
záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční 
doba. 

11.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), 
podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 11.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozová-
ním a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými ma-
nuály anebo návody k použití. 

11.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spo-
jených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanove-
ní přiměřené slevy z ceny díla.  
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12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 
12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objedna-

telem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této 
smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo 
spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakého-
koliv porušení. 

12.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních 
podmínek. 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila 
nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za 
něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

12.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 
lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý započatý den prodlení (slovy: jeden tisíc korun českých). 

12.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 
na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou 
písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 
provádění díla (dále jen „upozornění“)  nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy:pět tisíc korun 
českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 
předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy 
použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů 
neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez 
předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě. 

12.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.   

12.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o 
prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat 
užívání či provoz díla, v takovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

12.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 
odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

12.3.6 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1. – 
12.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení 
neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 
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12.3.7 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové 
smluvní ceny 

12.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 
může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve 
výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení 
s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 
jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

12.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele 
splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhra-
zené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

12.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na 
kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je 
povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele  
nejpozději do třiceti (30) dnů ode vzniku takové povinnosti.  

12.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a 
smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran.   

12.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou 
zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

12.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvr-
zena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

 
13. Subdodavatelé 
 
13.1. Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou.  

13.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů. 
V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám.  

13.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými opráv-
něními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodáv-
ky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé 
nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemají-
cím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.  

13.4. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 
jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku ulo-
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ženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli 
jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

13.5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pově-
řené objednatelem k  dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a 
poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technolo-
giích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací sub-
dodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žá-
dat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a v takovém 
případě objednateli bezodkladně  předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele. 

 
14. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  
 

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :  

14.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 60dnů nebo 
14.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této 

smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 30denní lhůtě,  
14.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší 

smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 
takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru 
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení 
díla; nebo   

14.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení 
exekuce na závod zhotovitele; nebo  

14.1.4     porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 
povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti 
týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 
veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 
vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 
dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (napří-
klad počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovi-
tel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmo-
nogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící 
kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě vý-
zvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za 
podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy od-
stoupit.  

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

14.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou 
případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů 
uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 
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14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem  
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku 
finančních prostředků : 

14.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně 
vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 
o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat 
v plnění smlouvy.  

14.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit  plnění smlouvy a tuto smlouvu 
vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží 
zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za 
provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 
nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených 
s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného 
plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit pí-
semnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 
zaniklé smlouvy. 

 

15. Další ujednání 

 

15.1 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo 
na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci za-
kázky v celém rozsahu.  

15.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy ji-
nému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, 
za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřej-
ných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.  
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15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povi-
nen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy.  

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského záko-
níku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 
z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.  

16. Všeobecná ustanovení 

 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 
formou písemných číslovaných dodatků.  

16.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání 
této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, 
lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

16.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají 
přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 zhotovitel. 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky. 

16.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

16.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a 
ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném 
zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná 
ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu 
neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

16.8 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, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

16.9. 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. 

16.10 Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace, podklady, zápis o předání 
staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako 
součást smlouvy stranami označeny. 

16.11 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. RM16_xxx/2016 ze 
20.9.2016 
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16.12 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). 

16.13 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. 

16.14 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, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.15 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. 

16.16 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za 
strany jednat: 

 

V Liberci dne:  03. 10. 2016             V Praze dne:  05. 10. 2016 

Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

 

 
……………………….    ………………………. 
     Tibor Batthyány     Ing. Vítězslav Chmelík 
            primátor                                                            jednatel společnosti 
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Příloha č. 3 – Návrh SOD 
 

Smlouva o dílo  
číslo objednatele x/16/xxxx 
číslo zhotovitele xxxx/2016 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí NN společnosti ČEZ Dis-
tribuce a.s.“ 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
 

 

1. Účastníci smlouvy 
 
1.1 Objednatel  : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,  
   PSČ, sídlo   : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I  
   zastoupené  : Tiborem Bathyánym, primátorem 
   IČ   : 00262978 
   DIČ   : CZ00262978 
   Telefon  : 485 243 111 
   Fax   : 485 243 113 
   bank. spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy ve-
řejného majetku, Milan Benda, specialista VO a SSZ 

(dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  : MSEM, a.s. 
  PSČ, sídlo  : Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
  zastoupený  : p. Jiřím Petrželou – vedoucím sekce Obchod 
   IČ   : 64610080 
   DIČ   : CZ64610080 
   bank. spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 107-4639200247/0100 
   ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Petržela, vedoucí sekce Obchod 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Jan Minář, stavbyvedoucí; Bc. Tomáš Svrčina, 
technik přípravy staveb 

 
   (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 

„smluvní strany“) 

 

2. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlou-
va upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich 
práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.  

 

3. Předmět a účel plnění  
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3.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla „Rekonstrukce veřejného   
osvětlení v souvislosti s rekonstrukcemi NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. – „Rekonstrukce 
VO Janovská II“ v rozsahu projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy včet-
ně dokladové části, předloženého rozpočtu příloha 2 této smlouvy) a dle českých technických 
norem. 

 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo jako přílož izolovaného vrchního vedení na 
společných podpěrách pro vrchní izolované vedení ČEZ a.s., tedy bez nároku na proplacení 
výkopových prací pro vlastní stožáry VO a zpětných zásypů včetně úpravy povrchů do pů-
vodního stavu. V rámci této smlouvy a dle rozpočtů budou proplaceny pouze výkony pro roz-
šíření závěsů a oddělení vedení NN od vedení VO. 

 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 3.4. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včet-
ně označení stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zeminy pro 
výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uve-
dení ploch do původního stavu, dočasné dopravní značení, geodetické zaměření, výchozí re-
vize, měřící protokoly, fotodokumentace díla apod. 

 3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez závad a nedodělků 
bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této 
smlouvy. 

3.6. Účelem plnění zhotovitele je zajištění funkčnosti a obnova opotřebovaných částí sítě ve-
řejného osvětlení v rámci souvislosti s rekonstrukcí NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

 

4.1. Doba plnění v rozsahu článku 3: 

      Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne zahájení realizace díla. Zhotovitel informuje Ob-
jednatele o své připravenosti a vyzve jej k předání staveniště. Zápisem do stavebního de-
níku je realizace díla zahájena. Zahájení realizace díla je podmíněno zahájením prací Zho-
tovitele pro ČEZ a.s. na montáži jejich kabelů v trase Janovské ulice. 

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objed-
nateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 
žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho 
provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti  pracovních dní od doručení písemného ozná-
mení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, za-
hájit přejímací řízení, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému pro-
vozu budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.. 

4.4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli do 5-ti dnů předem termín předání dokonče-
ného díla  a ten je povinen se na ni dostavit.  

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. 
Účastníky dohodnutá cena díla činí:  
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Celková cena díla bez DPH  144 164,00  Kč 

DPH 21% 30 274,50  Kč 

Cena díla včetně DPH        174 438,50  Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjed-
nána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše pří-
pustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z 
důvodu na straně objednatele.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných 
v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) 
a při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného 
díla. Celková cena zahrnuje veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku 
elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné,  náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výro-
bu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu 
díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, poplatky, náklady na provádění všech 
příslušných, platnými normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných 
zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená 
opatření k realizaci díla, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz tře-
tích osob, včetně zejména provozu na silnici, náklady na veškeré další související činnosti 
a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.  

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zho-
tovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (pau-
šalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.  

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy.  

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou mě-
ny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

 
5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objed-
natele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného 
daňového dokladu. 
 

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících 
podmínek: 
5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
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5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a 
převzetí díla,  

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4 a její splatnost se stanovuje na 30 dní 
ode dne prokazatelného doručení objednateli.  

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu dle 

 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název díla   
„Rekonstrukce VO Janovská II“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis prove-
deného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených nále-
žitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, 
nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni coko-
li platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či 
opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta 
splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětov-
ného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů 
(faktury) objednateli. 

 

6. Řízení a provádění díla   
6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Zástupce zhotovitele  : Jan Minář, tel.: 602 586 130 
       e-mail: jan.minar@msem.cz 
     : Bc. Tomáš Svrčina, tel.: 602 586 130 
       e-mail: tomas.svrcina@msem.cz 
Zástupce objednatele : Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319,  

e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
    Milan Benda tel. 734 437 570 
e-mail: benda.milan@magistrat.liberec.cz  

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace 
uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických 
postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 
jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.  

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakýkoliv dokument nebo pravidlo uvedené výše 
bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních 
předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučují-
cích), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího po-
vinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu 
nebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situ-
ací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informa-
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ce a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy 
(včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanove-
ných za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal 
chybu v projektové dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení 
pouze nové a v 1. jakostní třídě a schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 
právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návo-
dy). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do 
díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a 
upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti pro-
jektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem. Použití materiálů a vý-
robků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, 
nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postu-
pů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpů-
sobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě 
má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení 
vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezod-
kladně. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objed-
natele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které 
je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských 
technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo 
bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických po-
žadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu 
zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby pro ČEZ, v případě změn, které 

vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené 
objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na 
likvidaci    odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 
před nadměrným    hlukem, 

- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se    
provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a    
účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

− pokyny a připomínky projektanta díla a objednatele nad prováděním díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 
náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutné k provedení díla.  

6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i 
pro dílčí části díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou doku-
mentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy 
výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objed-
natele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému 
v této smlouvě. 
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6.8 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 
stavebních procesů při provádění díla. 

 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a 
okolní situací díla. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po do-
končení díla jsou součástí ceny díla.  

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení díla a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

- 1 paré projektové dokumentace díla uvedené v čl. 3 smlouvy 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvede-
ných v čl. 7.1 bude proveden zápis ve stavebním deníku díla. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení realizace 
díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den zapsaný ve stavebním deníku.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě předmětu díla a v nezbytném pracovním prostoru 
zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či 
jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 
uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či 
dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním díla, odpovídá zhotovitel. 

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 
všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 
vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5.  Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům a 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniš-
tě dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádě-
j ící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění díla, tuto osobu vybaví po-
třebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniš-
tě. 

7.6 Zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zaříze-
ní před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, působení 
jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 
ani nesmí mimo hranice staveniště činností na předmětu díla neoprávněně zasahovat do 
nemovitostí sousedících se staveništěm.  

7.8. Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imi-
semi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.9. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný úpl-
ný a průkazný stavební deník (dále jen „ stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
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v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu pra-
cí, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumen-
tace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdodavatelích a jejich 
činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky 
od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam 
z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. Stavební deník musí být veden přímo na 
staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel, osoba vykonávají-
cí dozor nad BOZP, projektant, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla.  

7.10 Při dokončení díla zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kom-
pletního stavebního deníku. 

8. Povinnosti zhotovitele     

 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnost-
mi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho prove-
dení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví 
dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsa-
nými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí a staveb-
ního povolení související stavby pro ČEZ, v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a pokyny objednatele.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a pokud dle svých odbor-
ných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhod-
nost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona 
č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 
201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny zástup-
ců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré ná-
klady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku 
ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do staveb-
ního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce 
na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady 
spojené s dodatečným odkrytím objednatel.  

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve staveb-
ním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav odstranit a přizvat zástupce objednatele k opakované kontrole. 
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8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 
v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zho-
tovitel.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti životního prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. 
v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých tech-
nických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla 
a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 
celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 
komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) 
předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako 
příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel ob-
jednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu 
nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a ob-
jednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá 
žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 
práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení 
díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, v dokumentaci objed-
natele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své 
odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vy-
naložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad o díle svolaných zástupcem ob-
jednatele.  

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou doku-
mentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím 
přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily 
v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.13 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způ-
sobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v přípa-
dě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného od-
kladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen 
pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
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a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude slou-
žit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se 
zhotovením díla na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním 
prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo 
vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 mil . 
Kč pro jednu a každou škodu.  
c) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
d) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 
pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tím-
to účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s Generali Pojišťovna a.s.. 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho pro-
hlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla 
(včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této 
smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvede-
nou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  

8.15 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení 
díla. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním 
orgánům svoji součinnost. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokumentaci místa provádění díla před započetím 
realizace a po ukončení realizace, přičemž zadokumentuje zejména stav pozemku, na 
kterých je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny 
(vjezdy, ploty, objekty, inženýrské sítě) 

 

9. Spolupůsobení objednatele 
9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součin-
nost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a 
poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 
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poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součin-
nosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povi-
nen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je ne-
zbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby ob-
jednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat 
dodatečně.  

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba 
k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to 
bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

10. Vlastnické právo k dílu, přejímací řízení 

10.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – dílu přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do předmětu díla na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpe-
čí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání 
objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na 
přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.  

10.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla 
demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa díla, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dal-
šího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla ob-
jednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protoko-
lu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzá-
jemné spojitosti nebrání užívání díla. 

10.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

10.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

10.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla (poslední dílčí části) pí-
semně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do sta-
vebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na ad-
resy: 
e-mail. adresa  : benda.milan@magistrat.liberec.cz     

e-mail adresa  : novotny.david@magistrat.liberec.cz 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě 
pro zahájení přejímky, dostavit se na místo díla. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmí-
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nek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této 
náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) pracovního dne po dni označe-
ním ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve 
stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne 
vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).  

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůso-
bilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší 
době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny 
pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 
protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a 
závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zho-
tovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 
až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na 
úhradu smluvené odměny. 

10.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsa-
ných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se 
zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „ do-
klady“) objednateli, a to zejména:  

-    doklady o provedených zkouškách technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, 
osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě 
vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a do-
kumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou právními předpisy technickými nor-
mami a touto smlouvou;  

- geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení díla vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný 
vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání 
s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem 
k zaměření celého dokončeného díla 

-  seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, ja-
kož i veškeré další protokoly),  

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

-  stavební deník díla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

-  další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavební-
ho deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů o díle zhotovitel připraví a odsouhlasí s zástupcem objednatele před za-
hájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplnění a 
provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

10.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. 
Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící 
samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování díla a/nebo 
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ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 
dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

10.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla 
(poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím 
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 
dnů po jejich vytčení.  

10.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu díla ze zho-
tovitele na objednatele. 

10.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhoto-
viteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posou-
zení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.Pro uplatnění práva ze skryté vady se 
smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

10.12  Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada  
byla způsobena výlučně chybou v projektové dokumentaci a/nebo selháním dozoru objed-
natele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného  pokynu dozoru objed-
natele, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu. 

 

11. Záruky 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prv-
ky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke 
smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Zá-
ruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „ záruční doba“), počínaje (i) dnem pře-
dání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky 
počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném 
protokolu o předání a převzetí díla.  

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší 
záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší 
lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství díla. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně zá-
vaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, 
resp. obvyklému, účelu. 

11.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 
vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdoda-
vatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději 
při převzetí díla.  

11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 
v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen 
označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže 
uvedené záruční nároky : 

11.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

11.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
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11.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám 
libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena 
opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

11.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož   
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

11.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené  lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 
následujících podmínek a v termínech níže uvedených : 

11.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo díla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení 
sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob 
odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého 
jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli 
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

11.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

11.6. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je 
objednatel oprávněn: 

11.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále 
jen „sleva“).; a/nebo 

11.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na 
náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a 
jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností 
do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 
na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

11.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 
záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční 
doba. 

11.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), 
podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 11.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozová-
ním a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými ma-
nuály anebo návody k použití. 
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11.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spo-
jených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanove-
ní přiměřené slevy z ceny díla.  

 

12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 
12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objedna-

telem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této 
smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo 
spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakého-
koliv porušení. 

12.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních 
podmínek. 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila 
nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za 
něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

12.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 
lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý započatý den prodlení (slovy: jeden tisíc korun českých). 

12.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 
na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou 
písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 
provádění díla (dále jen „upozornění“)  nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy:pět tisíc korun 
českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 
předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy 
použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů 
neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez 
předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě. 

12.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.   

12.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o 
prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat 
užívání či provoz díla, v takovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

12.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 
odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 
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12.3.6 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1. – 
12.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení 
neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

12.3.7 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové 
smluvní ceny 

12.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 
může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve 
výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení 
s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 
jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

12.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele 
splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhra-
zené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

12.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na 
kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je 
povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele  
nejpozději do třiceti (30) dnů ode vzniku takové povinnosti.  

12.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a 
smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran.   

12.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou 
zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

12.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvr-
zena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

 
13. Subdodavatelé 
 
13.1. Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou.  

13.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů. 
V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám.  

13.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými opráv-
něními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodáv-
ky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé 
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nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemají-
cím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.  

13.4. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 
jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku ulo-
ženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli 
jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

13.5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pově-
řené objednatelem k  dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a 
poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technolo-
giích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací sub-
dodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žá-
dat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a v takovém 
případě objednateli bezodkladně  předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele. 

14. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  
 

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :  

14.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 60dnů nebo 
14.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této 

smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 30denní lhůtě,  
14.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší 

smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 
takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru 
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení 
díla; nebo   

14.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení 
exekuce na závod zhotovitele; nebo  

14.1.4     porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 
povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti 
týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 
veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 
vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 
dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (napří-
klad počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovi-
tel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmo-
nogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící 
kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě vý-
zvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za 
podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy od-
stoupit.  

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
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se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

14.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou 
případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů 
uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem  
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku 
finančních prostředků : 

14.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně 
vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 
o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat 
v plnění smlouvy.  

14.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit  plnění smlouvy a tuto smlouvu 
vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží 
zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za 
provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 
nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených 
s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného 
plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit pí-
semnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 
zaniklé smlouvy. 

 

15. Další ujednání 
15.1 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 

jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo 
na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci za-
kázky v celém rozsahu.  

15.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy ji-
nému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, 
za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřej-
ných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 
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orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.  

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povi-
nen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy.  

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského záko-
níku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 
z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.  

16. Všeobecná ustanovení 
16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 

formou písemných číslovaných dodatků.  

16.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání 
této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, 
lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

16.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají 
přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 zhotovitel. 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky. 

16.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
16.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 

neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a 
ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném 
zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná 
ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu 
neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

16.8 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, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

16.9. 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. 

16.10 Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace, podklady, zápis o předání 
staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako 
součást smlouvy stranami označeny. 

16.11 Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Liberec č. RM16_xxx/2016 ze 
20.9.2016 

16.12 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). 
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16.13 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. 

16.14 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, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.15 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. 

16.16 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 
 
 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za 
strany jednat: 

 

V Liberci dne:  03. 10. 2016             Ve Frýdku-Místku dne:  05. 10. 2016 

Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 
……………………….    ………………………. 
     Jiří Petržela           Tibor Batthyány 
vedoucí sekce Obchod                                                         primátor 
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Příloha č. 2 – Návrh odpovědi PČR 

 

 
Věc: Upozornění n dopravní problémy v křižovatce ul. Nitranská a Košická 
 
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel dne 15.8.2016 upozornění 
na dopravní problémy v křižovatce ul. Nitranská a Košická ve kterém sdělujete, že z pohledu 
PČR je situace v křižovatce komunikací Nitranská a Košická dlouhodobě problematická a 
zejména v pracovních dnech či v době prázdnin, kdy navíc návštěvníci centra Babylon a IQ 
parku zablokují nejen samotnou ulici Nitranskou, ale především košickou a kolona stojících 
vozidel nebezpečně zasahuje až na silnici I/35, přičemž tento stav má trvat několik hodin. 
Rovněž sdělujete své obavy, že v případě plánované výstavby polyfunkčních domů v ul. Kla-
denská, Tatranská a 1. máje dojde k dalšímu zhoršení dopravy v předmětné lokalitě. 
 
V souvislosti s tímto sdělením o dlouhodobě problematické situaci bychom Vás chtěli požádat 
o sdělení, zda dala Policie ČR kladné vyjádření k povolení a realizaci centra Babylon, IQ par-
ku a plánované výstavbě polyfunkčních domů v ul. Kladenská, Tatranská a 1. máje a případně 
jaká opatření v rámci svých vyjádření požadovala po žadateli pro odstranění či zmírnění popi-
sovaných problémů, když se ve svém sdělení obáváte, že realizace těchto záměrů bude mít 
negativní vliv na dopravu v předmětné lokalitě. 
 
Policie ČR je závazný účastník řízení v procesu povolování stavby a to včetně stavebního 
řízení a může vznášet námitky či připomínky související s bezpečností a plynulostí silničního 
provozu tj. i v případě připravované výstavby polyfunkčních domů, kde předpokládáme, že 
byly či budou zohledněny zkušenosti a poznatky Policie ČR s dopravní situací v předmětné 
lokalitě. 
 
V závěru si Vám dovolujeme sdělit, že v průběhu roku 2017 bude dopravní situace 
v křižovatce komunikací Košická a Nitranská projednána v komisi dopravy za účelem odsou-
hlasení vzniku dopravní studie řízení dopravy a možných úprav předmětné křižovatky i 
s ohledem na stávající vlečku, která křižovatkou prochází a dopravní řešení komplikuje. 
      
 
S pozdravem 
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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 
 

 
            Vážený pan 
            Ivan Vakaráč 
            Husitská 114/74 
            130 00 Praha 3 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti společnost Bionaut s r.o., IČ 61248037, se sídlem 
Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 3. 2016 panem 
Ivanem Vakaráčem, 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 
 
VARIANTA A) 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu pro natáčení kriminální minisérie na Soukenném nám. a v ul. U Jezu v Liberci následovně: 
 
v noci ze dne 21. 9. 2016 na den 22. 9. 2016 od 02:00 hodin do 06:00 hodin. 
 
VARIANTA B) 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a vymezuje žádnou dobu 
nočního klidu v noci ze dne 21. 9. 2016 na den 22. 9. 2016 pro natáčení kriminální minisérie 
na Soukenném nám. a v ul. U Jezu v Liberci. 
 
     
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutárnímu městu Liberec byla dne 23. 8. 2016 doručena žádost produkční společnosti 
Bionaut  s r.o., IČ 61248037, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, zastoupené na základě 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  6.9.2016 
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 
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plné moci ze dne 4. 3. 2016 panem Ivanem Vakaráčem, bytem Husitská 114/74, Praha 3 (dále 
jen „žadatel“), o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 
3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013.  
 
Žadatel ve své žádosti uvádí, že připravuje pro Českou televizi natáčení kriminální minisérie 
Svět pod hlavou. V lokalitě Soukenného náměstí a ul. U Jezu dojde v noci ze dne 21. 9. na den 
22. 9. k natáčení nočních scén a proto je žádáno o vymezení žádné doby nočního klidu. Dle 
scénáře nejde o žádné akční scény, ale v místě natáčení může vzniknout hluk související 
s přípravou scény.  
 
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 16. schůzi konané dne 20. září 2016 žádost 
posoudila a dospěla k následujícímu. Kriminální seriály České televize patří mezi divácky 
velmi úspěšné pořady, v této kriminální minisérii si v hlavní roli zahraje Ivan Trojan a Václav 
Neužil. Dá se tedy předpokládat, že půjde o divácky úspěšný seriál, který může městu Liberci 
zajistit vítanou pozornost. Ekonomický profit nezaznamená pouze město Liberec, ale i drobní 
podnikatelé působící ve vybraných lokalitách. Na základě uvedeného rada města rozhodla a  
stanovila výjimku z doby nočního klidu. Nevyhověla však žádosti v plném rozsahu a stanovila  
výjimku, tj. začátek doby nočního klidu na 02:00 hodinu, a to vzhledem k udělování obdobných 
výjimek radou města Liberec a stanovení výjimečných případů zkracujících dobu nočního klidu 
v obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku, které 2. hodinu nepřekračují.   
 
VARIANTA B) Rada města Liberec na své 16. schůzi konané dne 20. září 2016 žádost 
posoudila a dospěla k následujícímu. Kriminální seriály České televize patří mezi divácky 
velmi úspěšné pořady, v této kriminální minisérii si v hlavní roli zahraje Ivan Trojan a Václav 
Neužil. Dá se tedy předpokládat, že půjde o divácky úspěšný seriál, který může městu Liberci 
zajistit vítanou pozornost. Ekonomický profit nezaznamená pouze město Liberec, ale i drobní 
podnikatelé působící ve vybraných lokalitách. 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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Důvodová zpráva 

 
 
V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které 
se uskuteční ve dnech 7.- 8.10.2016, v případě konání 2.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR 
proběhne hlasování ve dnech 14.- 15.10.2016, je potřeba uzavřít 13 externích smluv na proná-
jem nebytových prostor určených pro působení okrskových komisí v příslušných hlasovacích 
okrscích.  
 
Jedná se o následující pronajímatele a lokality : 
 

• Lokalita: Radčice   pronajímatel: Pizzerie La Bonaccia, Nad Slují 89, Liberec 32 
• Lokalita: Harcov  pronajímatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,  

Liberec 1 (koleje TU) 
• Lokalita: Liberec V  pronajímatel: SPŠ textilní, Liberec, Tyršova 1, Liberec 5 
• Lokalita: Pavlovice  pronajímatel: MEDEA THERAPY s.r.o., Na Pískovně 565, 

Liberec 12 
• Lokalita: Kateřinky  pronajímatel: OKPP s.r.o., Ladova 15, Liberec 17 
• Lokalita: Rudolfov  pronajímatel: Penzion Rudolf, U Vleku 53, Rudolfov 
• Lokalita: Ruprechtice  pronajímatel: Společenství vlastníků Hokejka, Na Pískovně       

646, Liberec 14 
• Lokalita: Rochlice  pronajímatel: TJ Rochlice, Gymnastů 162/7, Liberec 6 
• Lokalita: Rochlice  pronajímatel: TERMIZO a.s., Dr. M. Horákové 571/56,  

                Liberec 6 
• Lokalita: H.Růžodol  pronajímatel: Gymnázium a SOŠ pedagogická,  

Jeronýmova 425/27, Liberec 7 
• Lokalita: Liberec I  pronajímatel: SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ p.o.,  

Masarykova 3, Liberec 1 
• Lokalita: Liberec IV   pronajímatel:  ZŠ Doctrina, s.r.o.,Na Perštýně 404/44, Liberec 4 
• Lokalita: Liberec I  pronajímatel: Jedličkův ústav, p.o., Lužická 920/7, Liberec 1 

 
 
Náklady na pronájem volebních místností jsou hrazeny z prostředků určených pro zajištění    
voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR na základě faktur obdržených 
od pronajímatelů ihned po skončení voleb.  
Výše nájemného soukromých subjektů je standartně určena částkou 10.000,- Kč a je v ní zahr-
nuto vlastní nájemné + služby.  
Výjimku tvoří pouze Gymnázium a SOŠ pedagogická v Liberci, která požaduje za pronájem 
učebny včetně služeb paušální částku 2.900,- Kč, stejně tak SPŠ strojní a elektrotechnická a 
VOŠ p.o., celkem 2.900,- Kč. ZŠ Doctrina, s.r.o. Liberec požaduje za pronájem učebny včetně 
služeb paušální částku 2.000,- Kč a Jedličkův ústav p.o. v Liberci, který bude účtovat částku 
1.500,- Kč. 
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