STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Liberec

11.2.2021

CJ MML 032070/21
SZ CJ MML 032070/21/

Mgr. Marcela Hegrová/485 243 218

25.2.2021

Počet listů 3

Počet příloh 3

Počet listů, sv. příloh 12

Vážený pane
statutární město Liberec obdrželo dne 12. 2. 2021 pod čj. CJ MML 032070/21 Vaši žádost o
poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o následující informace:
1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu
existence povinného subjektu?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové
organizace a včetně popisu jejího účelu.
Jedná se o následující příspěvkové organizace:
- Městské lesy Liberec, p.o., IČ: 72053984, DIČ: CZ72053984, se sídlem Lidové sady
425/1, 460 01 Liberec 1, zřízené na základě nutnosti komplexní správy veškerého
lesního majetku ve vlastnictví SML
- Technické služby města Liberec, p.o. IČ 08881545, DIČ: CZ08881545, se sídlem
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
Hlavním účelem organizace je činnost v oblasti údržby, oprav, a rozvoje svěřeného
majetku zřizovatele svěřeného organizaci. Předmětem činnosti se svěřeným majetkem
je úklid, údržba, opravy, provádění výstavby, stavebních úprav, rekonstrukcí,
modernizací, obnovy, provozování a technické zabezpečení
a) místních komunikací a účelových komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství,
a to ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a prováděcí
vyhlášky č. 104/1997 Sb.;
b) veřejné zeleně;
c) vodovodů a kanalizací;
d) veřejných akcí pořádaných zřizovatelem
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-

a dále organizace uvedené v příloze č.1 tohoto sdělení s výjimkou společnosti
Komunitní práce Liberec, o.p.s.

2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č.
134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence
povinného subjektu?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické
osoby a včetně popisu jejího účelu.
Jedná se o následující právnické osoby:
- DPMLJ, a.s., IČ 47311975, DIČ: CZ47311975, se sídlem se sídlem Mrštíkova 3, 461
71 Liberec 3
Hlavní účelem společnosti je plnění svěřených úkolů dopravní obslužnosti, kterou se
rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských
zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení
poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a
společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji
územního obvodu. DPMLJ jakožto dopravce je provozovatelem dopravy, který
zajišťuje dopravní obslužnosti na území města Liberec a v jeho přilehlém okolí a
poskytuje v této souvislosti veřejné služby v městské hromadné autobusové a
tramvajové dopravě.
-

-

-

-

Liberecká IS, a.s., IČ 25450131, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, s předmětem
podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, činnost účetních
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, projektová činnost ve výstavbě
Sportovní areál Liberec s.r.o., IČ 27075397, se sídlem Liberec 1 - Staré Město, nám.
Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, s předmětem podnikání pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s
pronájmem
Sportovní areál Ještěd a.s., IČ 25437941, se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ
46001, s předmětem podnikání provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a
organizování sportovní činnosti, poskytování technických služeb, technické činnosti
v dopravě, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, ubytovací
služby. Na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu uzavřené dne 21.12.2017
mezi společností Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ:
460 01, IČO: 254 37 941, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1390, jakožto propachtovatelem, a společností Tatry
mountain resorts CR, a.s., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČO: 060 80 413, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 22459, jakožto pachtýřem, došlo k propachtování obchodního závodu z
propachtovatele, společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., na pachtýře, společnost Tatry
mountain resorts CR, a.s.
Komunitní práce Liberec, o.p.s. – identifikace viz příloha č.1
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3) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2.
zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu
existence povinného subjektu?
Žádné.
4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky
nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za
nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Žádné.
5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky
nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za
nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Žádné.
6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní
strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky
nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za
nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
1. Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra –
Centrum aktivního života - stavba
Zhotovitel: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav sestávající
ze společností:
Správce: CL-EVANS s.r.o.
PSČ, sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
zastoupený: Ing. Janem Neužilem, jednatelem a Ing. Josefem Láfem, jednatelem
IČO: 26768607
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Druhý společník: Metrostav a.s.
PSČ, sídlo: 180 00, Koželužská 2450/4, Praha 8
zastoupený: Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj (na základě
plné moci)
IČO: 00014915
Hodnota smlouvy bez DPH: 168 185 875,60 CZK
Hodnota smlouvy vč. DPH: 203 504 909,48 CZK
2. Projektové řízení Městského plaveckého bazénu v Liberci
Příkazník: IBR Consulting, S. r. 0.
sídlo: Sokolovska 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel
IČO: 25023446
Hodnota smlouvy bez DPH: 12 960 000 CZK
Hodnota smlouvy s DPH: 15 681 600 CZK
3. Rozšíření varovných, hlásných,
statutárního města Liberec

předpovědních

a

výstražných

systémů

Zhotovitel: TELMO, a. s.
se sídlem: Šterboholská 560/73, 102 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Milošem Vele, předsedou představenstva
IČ: 47307781
Hodnota smlouvy bez DPH: 7 333 125,00 CZK
Hodnota smlouvy vč. DPH: 8 873 082,00 CZK
7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle §
6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající
pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
Řídíme se vnitřní směrnicí, která pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
stanovuje.
8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních
odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Statutárnímu městu Liberec není nadřízená žádná organizační složka státu.
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Magistrát města Liberec se dělí na odbory a oddělení v rámci odborů, organizační struktura
Magistrátu města Liberec je přílohou č.2 tohoto sdělení. Organogram funkčních míst
Magistrátu města Liberec tvoří přílohu č.3 sdělení.
9) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve
smyslu § 214 povinný subjekt používá?
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

S pozdravem,

Mgr. Jan Audy v. r.
vedoucí odboru právního
a veřejných zakázek

elektronicky podepsáno

Přílohy:
1) Seznam a identifikace právnických osob
2) Organizační struktura magistrátu
3) Organogram magistrátu
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