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U S N E S E N Í  
ZE 4. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 14. 2. 2012 

USNESENÍ Č. 92/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012    
Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 23.2.2012 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 93/2012 

Zadávací dokumentace výběrového řízení na poskytnutí investičního 
revolvingového úvěru na předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské 
unie 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zadávací dokumentaci výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru na 
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie a jmenování členů komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komise 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vypsání výběrového řízení dle zadávací 
dokumentace na tuto akci. 

Termín: 17.2.2012 

USNESENÍ Č. 94/2012 

Projektový záměr – elektronická řídící kontrola a ekonomický informační systém 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

projektový záměr zavedení elektronické řídící kontroly včetně její integrace s ekonomickým 
informačním systémem 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
1. zajistit zpracování projektové dokumentace pro projekt zavedení elektronické řídící kontroly 
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včetně projednání se všemi vedoucími odborů a její předložení na schůzi rady města.  

Termín: 13.6.2012 
  
2. zajistit zpracování projektové dokumentace pro změnu ekonomického informačního systému, 
včetně zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a její předložení na schůzi rady města. 

Termín: 13.6.2012 

USNESENÍ Č. 95/2012 

Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2011 ze společností založených 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

povinnost předložit do závěrečného účtu města účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku za rok 
2011 u společností založených Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPMLJ, TSML, SAJ, SAF, 
LIS) a jednatelům společnosti SAL s.r.o., předložit na odbor ekonomiky a majetku podklad ke 
zpracování závěrečného účtu města za rok 2011 (účetní závěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení 
zisku). 

Termín: 9.4.2012 

USNESENÍ Č. 96/2012 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
lze provozovat výherní hrací přístroje  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města.                             

 Termín: 23.2.2012 

USNESENÍ Č. 97/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

VII. Věcná břemena 
1. Rada města dne 14. 2. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační 
sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5755, 5757/1, 5757/2, 5760, 
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5763/1, 5763/2, k. ú. Liberec na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro T - Mobile 
Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ: 64949681, za podmínky složení 
zálohy ve výši 147.000,- Kč bez DPH. 
 
2. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 6119, 6120, k. ú. Liberec na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 29.000,- Kč bez DPH.  
 
3. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1426/2, 1429/125, 1429/126, 
1429/129, 1429/158, 1464/1, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu životnosti stavby komunikačního 
zařízení pro A-net Liberec s.r.o., Liberec, Liberec XXIII, Hodkovická 109, PSČ 463 12, IČ: 
28687965, za podmínky složení zálohy ve výši 59.200,- Kč bez DPH. 
 
4. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 356, k. ú. Staré Pavlovice na 
dobu existence stavby inženýrské sítě pro vlastníka pozemků p. č. 354, 355, k. ú. Staré Pavlovice, 
kterými jsou v současné době Ing. Jan a Ing. Jitka Černých, za podmínky složení zálohy ve výši 
5.000,- Kč bez DPH. 
 
5. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1189/2,  k. ú. Ruprechtice na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH.   
 
6. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 51, k. ú. Horní Hanychov na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  
 
7. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN a umístění rozpojovací skříně v pilíři vedle sloupu č. 115,  příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 531, k. ú. Horní Hanychov na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky 
složení zálohy ve výši 22.000,- Kč bez DPH.  
 
8. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu a splaškové 
kanalizace na pozemku p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro: Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 
49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 40.800,- Kč bez DPH. 
 
9. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a  
kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 756, k. ú. Horní 
Hanychov na dobu existence stavby inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 217/30, k. ú. 
Horní Hanychov, kterým je v současné době Palaš Michal, za podmínky složení zálohy ve výši 
5.000,- Kč bez DPH. 
 
10. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní  
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 68, k. ú. Ostašov u Liberce 
na dobu existence stavby inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 44/7, k. ú. Ostašov u Liberce, 
kterým je v současné době Novák Ladislav, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez 
DPH. 
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11. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní  
přípojky a kabelové přípojky NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
127/1, 128, k. ú. Ostašov u Liberce na dobu existence stavby inženýrské sítě pro vlastníka 
pozemků p. č. 84, 85, k. ú. Ostašov u Liberce, kterým je v současné době Bc. Eva Matějková, za 
podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
 
12. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 346, k. ú. Ostašov u Liberce na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 18.270,- Kč bez DPH.  

 
13. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1000, k. ú. Doubí u 
Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.800,- Kč bez DPH.  

 
14. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu  na pozemku 
p. č. 1207/1,  k. ú. Starý Harcov a uložení splaškové kanalizace na pozemcích p. č. 1201/3, 1207/1, 
499, 1298/2, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Sdružení 
Jizerská, Pod Vodárnou 86, Jablonec nad Nisou – Lukášov, 466 01, IČ: 27008088, bezúplatně. 
 
15. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení dešťové kanalizace  na 
pozemku p. č. 1375/1, k. ú. Růžodol I na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 1374/3, 1378/5, 1378/6, 1382/15, k. ú. Růžodol I, kterým je 
v současné době MB INDUSTRY s.r.o., Nádražní 248, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ: 
25401092, za podmínky složení zálohy ve výši 4.480,- Kč bez DPH. 
 
16. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky  na 
pozemcích p. č. 2817/2, 2825/1, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 2819/1, 2820, k. ú. Liberec, kterým je v současné době Kraus 
Martin Ing., za podmínky složení zálohy ve výši 7.600,- Kč bez DPH. 
 
17. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení splaškové 
kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 97, k. ú. Horní Hanychov 
na dobu existence stavby inženýrské sítě ve prospěch Ing. Petra Helekala a Věry Helekalové, za 
podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
 
18. Rada města dne 14.2.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynové 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6083/1, k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2262/1, k. ú. Liberec, 
kterým jsou současné Ing. Radek Martínek a Ing. Monika Martínková, za podmínky složení zálohy 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

 
VIII. Změna usnesení RM 
1. Rozšíření předmětu věcného břemene 

Rada města dne 14.2.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 30/2012/IV/2 ze dne 17. 1. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL a STL plynovodu a plynovodních 
přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5837/1, 5864/2, 4141/1, 
4142/1, 4174/1, 4174/2, 5865, 5866, k. ú. Liberec na dobu existence stavby plynárenského 
zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, za 
podmínky složení zálohy ve výši 33.600,- Kč bez DPH 

 
2. Změna ceny za zřízení věcného břemene 
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1. Rada města dne 14.2.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 536/2011/VI/1 ze dne 19.7.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5500/1, k. ú. Liberec na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
cenu 10.400,- Kč bez DPH  
2. Rada města dne 14.2.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 434/2011/26 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. č. 1027, k. ú. Starý 
Harcov, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1028/1, 1029, 1032/3 k. ú. 
Starý Harcov, a budovy č. p. 796 na pozemku p. č. 1029, k. ú. Starý Harcov, jejichž 
vlastníkem jsou v současné  době Petrík Stanislav Ing. CSc. a Petríková Jana RNDr., za cenu 
4.600,- Kč. 

 
3. Změna formy převodu pozemku 

Rada města dne 14.2.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 3/2012/III. ze dne 10.1.2012 
b) souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 173/8 v k. ú. Horní Růžodol do vlastnictví 
ČR – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec 3, IČ: 
70888744 a to formou přímého prodeje za cenu nákladů spojených s převodem tohoto 
pozemku 

 
s o u h l a s í 
s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. Prodej pozemku 
Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 142/106, k. ú. Starý Harcov 
kupujícím:  
Ladislav Ševčík,   
Libuše Ševčíková,  
za kupní cenu 10.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
II. Nabytí pozemku darem 
Rada města dne 14.2.2012 souhlasí: 
a) s nabytím pozemku p. č. 632/3, k. ú. Liberec od Libereckého kraje, IČ: 70891508, se sídlem 
Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 
 
b) s uzavřením Darovací smlouvy mezi Libereckým krajem (dárce) a Statutárním městem Liberec 
(obdarovaný) čj. OLP/3690/2011, dle přiloženého návrhu 
 
III. Budoucí dar pozemku 
Rada města dne 14.2.2012 souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi 
Libereckým krajem (budoucí obdarovaný) a Statutárním městem Liberec (budoucí dárce) čj. 
OLP/239/2012, dle přiloženého návrhu, jejímž podpisem bude uzavřena dohoda mezi budoucím 
dárcem a budoucím obdarovaným o převodu části pozemku p. č. 5977/16, k. ú. Liberec, za účelem 
modernizace dětského dopravního hřiště. 
 
IV. Směna pozemků 
1. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se směnou pozemku p. č. 796/55 odděl. z pozemku p. č. 
796/2, k. ú. Staré Pavlovice 
ve společném jmění manželů: 
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Mgr. Ervín Scholze a Mgr. Radomíra Scholzová,  
za pozemek p. č. 796/53, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 11.263,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 300,- Kč. 
 
2. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se směnou pozemku p. č. 796/56 odděl. z pozemku p. č. 
796/3 a pozemku p. č. 796/58 odděl. z pozemku p. č. 796/5, k. ú. Staré Pavlovice 
ve vlastnictví: 
Luboš Pilař,  
za pozemky p. č. 796/16 a 796/44, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 24.269,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 599,- Kč. 
 
3. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se směnou pozemku p. č. 796/59 odděl. z pozemku p. č. 
796/6, k. ú. Staré Pavlovice 
ve společném jmění manželů: 
Jindřich Kirschläger,  
a Věra Kirschlägerová,  
za pozemek p. č. 796/40, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 15.709,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 300,- Kč. 
 
4. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se směnou pozemku p. č. 796/57 odděl. z pozemku p. č. 
796/4, k. ú. Staré Pavlovice 
ve společném jmění manželů: 
Ing. Jan Daněk,  
a Mgr. Jana Daňková,  
za pozemek p. č. 796/68, k. ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 11.456,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 300,- Kč. 

 
V. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada  města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p. č. 303/1, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu 360.000,- Kč. 
 
2. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 3152/2, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 3152/2, k. ú. 
Liberec, za cenu 15.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
3. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se  záměrem prodeje pozemků p. č. 3152/3, 3152/4, k. ú. 
Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků garáží na pozemcích p. č. 3152/3, 
3152/4, k. ú. Liberec, za cenu 32.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
4. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.5997/1, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu 10.000,- Kč. 
 
5. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 207, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení za cenu 281.000,- Kč. 
 
6. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1541/2, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 1541/2 za 
cenu 25.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
7. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.3/5, k. ú. Dolní 
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Hanychov formou výběrového řízení za cenu 49.000,- Kč s právem přednosti nájemce pozemku za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
8. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 659/1, k. ú. Dolní  
Hanychov formou výběrového řízení za cenu cca 59.000,- Kč. 
 
9. Rada města dne 14. 2. 2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 708/2, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 705, k. ú. Růžodol I, za 
cenu 10.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
10. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 708/3, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/6, k. ú. Růžodol I, za 
cenu 12.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
11. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se  záměrem prodeje pozemku p. č. 708/4, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/5, k. ú. Růžodol I, za 
cenu 9.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
12. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se  záměrem prodeje pozemku p. č. 708/5, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/4, k. ú. Růžodol I, za 
cenu 7.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
13. Rada města dne  14.2.2012 souhlasí se  záměrem  prodeje pozemku p. č. 708/6, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/3, k. ú. Růžodol I, za 
cenu 5.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
14. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p. č. 708/7, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 683/2, k. ú. Růžodol I, za 
cenu 3.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
15. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 293/10 formou 
výběrového řízení za cenu cca 79.000,- Kč. 
 
16. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1140/38, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 48.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
17. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 466, k. ú. Starý  
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 467, k. ú. 
Starý Harcov za cenu cca 48.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
18. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 233/7 a 233/8, k. ú. 
Kateřinky u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáží na těchto 
pozemcích za cenu 33.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
19. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 525/1, k. ú. 
Machnín formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy na pč. 237 a pozemku p. 
č. 525/2, k. ú. Machnín, za cenu cca 86.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 
20. Rada města dne 14.2.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 163/1, k. ú. 
Pilínkov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 163/16 a 
pozemku p. č. 163/17, k. ú. Pilínkov, za cenu cca 54.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
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21. Rada města dne 14.2.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 610, k. ú. Dolní 
Hanychov – ani jednu z variant, formou výběrového řízení. 
 
22. Rada města dne 14.2.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1190, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení za cenu 881.000,- Kč.  
 
23. Rada města dne 14.2.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 610/1, k. ú. Nové 
Pavlovice formou výběrového řízení za cenu 332.000,- Kč. 

 
24. Rada města dne 14.2.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 612/1, k. ú. Nové 
Pavlovice formou výběrového řízení za cenu 536.000,- Kč. 
 
25. Rada města dne 14.2.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1206/6, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení za cenu 52.000,- Kč. 
 
26. Rada města dne 14.2.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2071, k. ú. Vesec formou 
výběrového řízení za cenu 723.000,- Kč. 
 
27. Rada města dne 14.2.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1054/4, k. ú. Krásná 
Studánka formou výběrového řízení za cenu 271.000,- Kč. 
 
VI. Změna usnesení ZM 
Rada města dne 14.2.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 768/2011 bod II. 4. ze dne 15.11.2011  
 
b) souhlasí s prodejem nemovitosti:   
pozemek p. č. 297/9, k. ú. Horní Suchá 
kupujícím: 
manželé Milan Janeček,  
a Eva Janečková,  
za kupní cenu 14.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu města. 

T: 23.2.2012 
 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit návrh majetkoprávní operace pod body 
I., II., III., IV., V. a VI. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 23.2.2012 

USNESENÍ Č. 98/2012 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Záměr prodeje pozemku 
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Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1728, při ul. Rochlická, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 114.100,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
II. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení splaškové kanalizace, 
přístupu pro opravy údržbu na p. p. č. 1886/7 a 1240 v k. ú. Vratislavice nad Nisou a vedení 
dešťové kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1240 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na 
dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch kteréhokoli budoucího vlastníka 
budovy prodejny Tesco Vratislavice vybudované na p. p. č. 148/1 a 148/2 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou a ve prospěch kteréhokoli budoucího vlastníka p. p. č. 148/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou  
(investor stavby Tesco Stores ČR a. s., Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ 45308314), za podmínky 
úhrady předpokládané ceny ve výši 30.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým 
odborem. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p. p. č. 2349/1 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch budoucího vlastníka p. p. č. 2349/14 odděleného dle GP 
č. 3137 - 100/2011 ze dne 30.5.2011 z p. p. č. 2349/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů 
Josefa a Venuše Martinkových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, bezúplatně na dobu neurčitou 
s tím, že zpracování GP, částku za kolek pro zápis vkladu věcného břemene do katastru 
nemovitostí a za ověření podpisů na smlouvě o zřízení věcného břemene uhradí MO. 

USNESENÍ Č. 99/2012 

Návrh na uzavření dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob 
JEŠTĚD, z.s.p.o. 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o., bez právního 
nástupce ke dni uzavření Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, 
z.s.p.o. 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města návrh na zrušení 
zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o., bez právního nástupce a uzavření 
Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. 

 T: 23.2.2012 

USNESENÍ Č. 100/2012 

Návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů - Liberec proti hazardu 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na vyřízení podnětu (petice) občanů města Liberce, s požadavkem, aby do konce roku 
2011 byla vydána obecně závazná vyhláška, která razantně sníží množství provozoven hazardu, 
dle důvodové zprávy                                                                                                                               

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit zastupitelstvu města návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů k projednání. 

T: 23.2.2012 
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USNESENÍ Č. 101/2012 

IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – podání dotační žádosti 
projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického 
IPRM“ v IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci v rámci kontinuální výzvy 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 23.2.2012 
 

Podání dotační žádosti o podstatnou změnu v projektu „Zavádění procesního a 
projektového řízení na SML a jím zřizovaných organizacích“ v rámci 
Operačního programu zdroje a zaměstnanost – navýšení počtu členů realizačního 
týmu 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby u projektu 
„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 102/2012 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Přestavba monofunkčního 
sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci - Zpracování změn v 
projektové dokumentaci" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Přestavba monofunkčního sportoviště 
v areálu Městského stadionu v Liberci - Zpracování změn v projektové dokumentaci“  
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
dodatku smlouvy na zpracovatele změn v projektové dokumentaci s vybraným uchazečem 
STORING spol. s r.o., V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9 s.r.o., IČ: 25410482. 

T: neprodleně  
 

Jednací řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec - dodatečné práce č. 3" v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
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USNESENÍ Č. 103/2012 

Jednací řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 
dodatečné práce č. 2" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna 
"Lidové sady" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) vypsání jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 
dodatečné práce č. 2“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

 
2) složení komise pro posouzení nabídek v rámci jednacího řízení bez uveřejnění: 
 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 
Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
Michaela Pitvorová   technický dozor investora 
Pavel Smarž   referent odboru strategického rozvoje a dotací 

 
návrh náhradníků členů komise: 

 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent odboru strategického rozvoje a dotací 
Bc. Linda Jurásková    referent právního odboru 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
Petr Schejbal   stavební technik f. INVESTING CZ spol. s r.o. 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a výsledek předložit radě města ke 
schválení. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 104/2012 

Schválení partnerské smlouvy projektu "Centrum aktivního odpočinku - Lidové 
sady" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

znění a uzavření partnerské smlouvy projektu „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ 
s partnerem projektu ZOO Liberec, p.o. 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit podpis 
příslušné smlouvy. 

T: 17.2.2012 

USNESENÍ Č. 105/2012 
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IPRM Rochlice - kamerový systém 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“ 
 
2. obsahový a finanční rámec tohoto projektu 
 
3. realizaci projektu „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“ v rámci Integrovaného plánu       
    rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 

u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. ve spolupráci s Městskou policií realizovat projekt „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“,  

T: 11/2012 
2. zajistit podání dotační žádosti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace      
    sídliště Rochlice 

T: 03/2012 
3. předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení na dodavatele kamerového     
    systému 

T: 06/2012 
 

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 - 2020, monitoring plnění 
strategie, aktualizace, Plán rozvoje města 2012 – 2014 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 106/2012 

Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením: 
1.  kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ  
00262978 a Sportovním klubem Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ 64040577 na 
odkoupení poz. parc. č. 2090/1 o výměře 1201 m2, ost. pl., hřiště-stadion, poz. parc. č. 2090/2 o 
výměře 121 m2, vodní plocha, poz. parc. č. 2091 o výměře 4353 m2, ost. pl., hřiště-stadion, poz. 
parc. č. 2092 o výměře 2162 m2, vodní plocha, poz. parc. č. 2093 o výměře 292 m2, zastavěná 
plocha bez stavby, poz. parc. č. 2094/1 o výměře 2845 m2, ost. pl., hřiště-stadion, poz. parc. č. 
2094/2 o výměře 6 m2, ost. pl., hřiště-stadion a poz. parc. č. 2094/3 o výměře 415 m2, ost. pl., 
manipulační plocha vše v k. ú. Ruprechtice, obci Liberec za celkovou kupní cenu ve výši 
2,869.020,- Kč vč. DPH 
 
2. dohody o zápočtu pohledávek na úhradu kupní ceny za bývalý areál Lesního koupaliště a 
úhradu kupní ceny sjednané v Kupní smlouvě reg. č. 6/08/0110 a uzavřené mezi Statutárním 
městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 a Sportovním klubem Ještěd, 
Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ 64040577 

u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky města, předložit návrh majetkoprávní operace ke 
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schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 02/2012 

USNESENÍ Č. 107/2012 

MFRB – přijetí daru komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Horní Hanychov         

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím daru : 
a) pozemků parc. č. 217/1 a 217/106 v k. ú. Horní Hanychov od spoluvlastníků, manželů 

Deimling Harry a Deimlingová Vlasta, Ing. Kubík Petr a Vašák Otakar 
b) stavby komunikace ul. Skokanská včetně veřejného osvětlení a vodovodního a kanalizačního 

řadu vybudované na pozemcích parc. č. 217/1, 217/13 a 217/106 v k. ú. Horní Hanychov od 
Vašáka Otakara 

 
2. s protokolárním předáním vodovodního a kanalizačního řadu dle bodu 1.b) společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a 
budoucím prodejem těchto řadů za kupní cenu stanovenou SVS a.s. 

u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 02/2012           

USNESENÍ Č. 108/2012 

MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice a následný převod 
SVS a.s.                

Rada města po projednání:   

s o u h l a s í                 

1. s přijetím daru vodovodního řadu vybudovaného na pozemcích parc. č. 631/2, 814/4 a 814/1 
v k. ú. Staré Pavlovice (ul. Polní) od společnosti M-stavby, s.r.o., se sídlem Selská 11, 460 01 
Liberec 12, 
 
2. s protokolárním předáním a budoucím prodejem vodovodního řadu umístěného na pozemcích 
parc. č. 631/2, 814/4 a 814/1 vše v k. ú. Staré Pavlovice společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu stanovenou 
Severočeskou vodárenskou společností a.s.   

u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace - nabytí majetku 
ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 02/2012 

USNESENÍ Č. 109/2012 

Kino Lípa – návrh na úpravu smluvního vztahu 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

úpravu čl. 1. bod 1.3. a rozšíření čl. 2. o bod 2.4. Dohody o úpravě práv a povinností ze smlouvy o 
nájmu a koupi najaté věci č. 1400/98/020 reg. č. 7/09/0014 ze dne 29.1.2009 uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a panem Michalisem Dzikosem, spočívající v úpravě předmětu 
smlouvy a rozšíření povinností pana Dzikose  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušného Dodatku č. 1. k Dohodě o úpravě práv a povinností ze smlouvy o 
nájmu a koupi najaté věci č. 1400/98/020 reg. č. 7/09/0014. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 110/2012 

Revokace usnesení   

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

1. následující usnesení rady města: 

USNESENÍ Č. 450/2010  

Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Rozšíření využití 
budovy liberecké radnice" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení projektu – akce „Rozšíření využití budovy liberecké radnice“. 
2. zahájení přípravných prací na akci „Rozšíření využití budovy liberecké radnice“ 
vedoucích ke zpracování předprojektové dokumentace 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit realizaci 
potřebné předprojektové dokumentace. 

Termín: do 30.9.2010 

USNESENÍ Č. 451/2010  

Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Pavilon leknínů 
Botanické zahrady Liberec" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení projektu – akce „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“. 
2. zahájení přípravných prací na akci „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ 
vedoucích ke zpracování předprojektové dokumentace 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
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zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace. 

Termín: do30.9.2010 

USNESENÍ Č. 454/2010  

Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Volnočasové 
plochy Liberec" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení projektu – akce „Volnočasové plochy Liberec“. 
2. zahájení přípravných prací na akci „Volnočasové plochy Liberec“ vedoucích ke 
zpracování předprojektové dokumentace 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace, 

 
2. část usnesení rady města č. 416/2011, ve smyslu vypuštění projektu „Park Ruprechtice“ 

z původního usnesení, ve znění: 

USNESENÍ Č. 416/2011 

Založení projektů Park Ruprechtice, Park Budyšínská, Park U Domoviny 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

založení projektů Park Ruprechtice, Park Budyšínská, Park U Domoviny 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, rozšířit seznam 
IPRM III o projekt Tělovýchovné Jednoty Lokomotiva Liberec s názvem „Rekonstrukce 
objektu TJ Lokomotiva“. 

T: 15.7.2011 
 

USNESENÍ Č. 111/2012 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
8,7 mil. Kč na akci „Transfer administrativy ZOO Liberec“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací ve výši 8,7 mil. Kč na akci „Transfer administrativy ZOO 
Liberec“. 
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Termín: 23.2.2012 

USNESENÍ Č.112/2012 

Změna usnesení č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 - návrh na změnu (navýšení) 
čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a 
návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1) se změnou usnesení ZM č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 – návrhem na změnu (navýšení) čerpání 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 550.000,- Kč na akci „MŠ 
Kamarád – výměna otopného systému a kotlů“  
 
2) s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 500.000,- Kč na akci „ZŠ Kaplického – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke schválení 
 
1) změnu usnesení ZM č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 – návrh na změnu (navýšení) čerpání Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 550.000,- Kč na akci „MŠ 
Kamarád – výměna otopného systému a kotlů“  
 
2) návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
500.000,- Kč na akci „ZŠ Kaplického – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“ 

Termín: 23.2.2012 

USNESENÍ Č. 113/2012 

Žádost ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44 o povolení výjimky podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb. ze stanoveného 
počtu žáků ve třídě 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, povolení výjimky z počtu žáků 
stanoveného vyhláškou č. 48/2005 Sb., v platném znění,  pro Základní školu s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizaci v 1. B z počtu 30 žáků na 31 žáků 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat ředitelku o povolení 
výjimky.         

T: neprodleně   

USNESENÍ Č. 114/2012 

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení funkcí ředitelů základních škol 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

 
vyhlášení  konkurzního řízení na obsazení funkcí ředitelů: 

1. Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace 
2. Základní školy, Liberec, Švermova 403/40 , příspěvkové organizace 
3. Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace 
4. Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové  
      organizace 
5. Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace 
6. Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 
7. Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace 
8. Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace 
9. Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 
10. Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace 
11. Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové  
      organizace 
12. Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace 
13. Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace 
14. Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové  
      organizace 
15. Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace, 

 
j m e n u j e 

 
složení konkurzních  komisí  pro konkurzní řízení na obsazení funkcí  ředitelů: 

 
1. Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace  
Zástupce určený zřizovatelem – předseda                             Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem              Bc. Jiří Šolc    
Zástupce krajského úřadu                          JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce                         Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady                          Doc. PhDr. David Václavík, Ph. D 
Odborník v oblasti státní správy     PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy         Ing. Tomáš Řebíček 
 
Tajemník konkurzní komise                Marcela Šulcová 

 
2. Základní školy, Liberec,  Švermova 403/40, příspěvkové organizace  
Zástupce určený zřizovatelem – předseda              Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem                          Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu                             JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce                          Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady                                      MUDr. Jiří Richter   
Odborník v oblasti státní správy                          Mgr. Josef Jiroušek   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy        Mgr. Alexandr Irgl 
 
Tajemník konkurzní komise                           Marcela Šulcová 
 
3. Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc    
Zástupce krajského úřadu                 JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
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Zástupce školské rady     Ing. Radka Vlčková 
Odborník v oblasti státní správy                PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Miloslava Plachá 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

 
4. Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc   
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing .Eva Žižková 
Zástupce školské rady     PaedDr. Jan Prchal 
Odborník v oblasti státní správy               Mgr. Josef Jiroušek  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy              Ing. Miloš Miler  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
5. Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc    
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce               Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Bc. Zuzana Kocumová 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Hana Vrabcová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
6. Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Věra Dostrašilová 
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Alena Hejnová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
7. Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Jana Kuklová  
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Miloslava Čechlovská 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
8. Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
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Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Marie Hejralová 
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Eva Bočková  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

 
9. Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková  
Zástupce školské rady     Mgr. Vladimír Nevrkla  
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek 
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Hana Vrabcová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
10. Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc  
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Iva Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Věra Dubcová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

 
11. Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Ing. Ondřej Červinka   
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy     Ing. Jarmila Fořtová  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
12. Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Michal Bolek   
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy   Mgr. Helena Černá  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
13. Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4,  příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem               Bc. Jiří Šolc 
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Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková  
Zástupce školské rady     Mgr. Narcisa Rozmarinová 
Odborník v oblasti státní správy               Mgr. Josef Jiroušek    
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Viktor Bábík 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
     
14. Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové 
organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Lenka Lieskovská 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Jana Daňková 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
15. Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Ing. Pavel Martínek   
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Bc. Libuše Hájková   
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění konkurzních řízení 
dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jejich realizaci. 

 T: květen 2012 

USNESENÍ Č. 115/2012 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1. 
kolo roku 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 1. kola 2012 v celkové 
výši 387.950,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

s c h v a l u j e   

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec vyhovět 
žádosti  Rady rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 15 a nepožadovat vrácení 
finanční částky ve výši 20.000,- Kč za nedodržení smluvních podmínek, trvat však na uvalení 
sankce neposkytnout finanční dotaci z žádného účelového fondu města po dobu následujících 24 
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měsíců v souladu se Základními pravidly přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec                                                                                                                            

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2012 v celkové výši 387.950,- Kč Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

T: 23.2.2012 
 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
písemně seznámit  Radu rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 15 
s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 116/2012 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2012 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit Zastupitelstvem města Liberec návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2012 v celkové výši 360.000,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1,  

s c h v a l u j e   

návrh Správní rady kulturního fondu k podané žádosti příjemce dotace z kulturního fondu dle 
důvodové zprávy: 
Kalendář Liberecka - vyhovět žádosti a prodloužit termín pro předložení vyúčtování poskytnuté 
dotace do 30. června 2012 formou dodatku ke smlouvě č. 9/11/0261 

a  u k l á d á   

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2012 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení,  

T: 23.2.2012 
 
 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
písemně seznámit Pavla Michala, jednatele Kalendáře Liberecka, s rozhodnutím Rady města 
Liberec. 

T: neprodleně 
 
 
Udělení souhlasu k výstavbě a provozování 6 sociálních bytů v Liberci 1, v ulici U 
náspu 546 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 117/2012 
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Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce 
z Ministerstva vnitra ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MVČR na rozvoj infrastruktury obce 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, zajistit podání žádosti o dotaci 
prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje na MVČR. 

T: březen 2012  

USNESENÍ Č. 118/2012 

Žádost o odpis pohledávek, včetně příslušenství   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20 tis. Kč v celkové částce 16.542,- Kč z důvodů úmrtí 
dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě  

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
zajistit odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20 tis. Kč v celkové částce 16.542,- Kč z důvodů 
úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě.  

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 119/2012 

Poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. v celkové výši 
40.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec.          
      

T: 23.2.2012 

USNESENÍ Č. 120/2012 

Standardní byty navržené pronajímatelem k opravě a úpravě dle zvláštního 
ujednání nájemní smlouvy 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

u bytu č. 1 v Uralské ulici č. p. 109 užití zvláštního ujednání smlouvy pro byty určené k opravě a 
úpravě pronajímatelem; předpokládaná cena úprav 95.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, zajistit, aby při pronájmu bytu, vyžadující 
opravy a úpravy, které je budoucí nájemce připraven provést, bylo postupováno výhradně za 
použití schváleného vzoru zvláštního ujednání nájemní smlouvy. 

USNESENÍ Č. 121/2012 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
a) jednotlivcům 
   Štreglové Květě, byt č. 41 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
     
2. Přidělení bytů startovacích 
    Světlákovi Štefanovi, byt č. 17 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1576 
 
    Mancové Marcele, byt č. 19 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1578 
    Náhradníkem je paní Holubová Růžena. 
            
3. Přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu  
    Kollárové Žanetě, prostor č.6, v ulici Kateřinská 156 
    Náhradníkem je paní Halčinová Monika 

 
4. Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
    Časárové Růženě, prostor č. 12, v ulici Kateřinská 156 
    Piskorovi Richardovi, prostor č. 11, v ulici Kateřinská 156 
    Dvořákovi Karlovi, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156 
    Bendikové Olze, prostor č. 9, v ulici Kateřinská 156  

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 

1. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
    s Štreglovou Květou 

T: březen 2012 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
    s Světlákem Štefanem, Mancovou Marcelou 

T: březen 2012 
3. uzavřít nájemní smlouvu na ubytovací jednotku nízkého standardu v Kateřinkách    
    156 
     s Kollárovou Žanetou 

T: březen 2012 
4. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu 
   s Časárovou Růženou, Piskorem Richardem, Dvořákem Karlem, Bendikovou Olgou 

T: březen 2012 
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USNESENÍ Č. 122/2012 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu paní Jany Bártové 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, informovat paní Bártovou o rozhodnutí rady 
města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 123/2012 

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů zpřísnit 
pravidla pro omezení hazardu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů zpřísnit pravidla pro 
omezení hazardu dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
provést vyhodnocení stávajících opatření a návrhy na doporučení komise.  

T: do 30. 6. 2012 

USNESENÍ Č. 124/2012 

Odvolání a jmenování člena komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických 
jevů 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Mgr. Miroslava Kotlára z funkce člena komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů, 

j m e n u j e  

Kláru Tekelyovou do funkce člena komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a jmenování člena 
nového. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 125/2012 

Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. výpůjčku 60 ks kompostérů K 390 vylosovaným občanům Liberce 
2. návrh smlouvy o výpůjčce 

a  s v ě ř u j e  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, působnost uzavřít 
smlouvy o výpůjčce 60 ks kompostérů K 390. 

USNESENÍ Č. 126/2012 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Jabloňová pro držitele ZTP pana Jiřího Tůmu 

n e s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Řídkého pro držitele ZTP pana Petra Havla 
 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Kašparova pro držitele ZTP pana Hynka Buchtu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jiřího Tůmu a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Jabloňová 

Termín: duben 2012  
2. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Petra Havla a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Řídkého 

Termín: duben 2012 
3. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Hynka Buchtu a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Kašparova. 

USNESENÍ Č. 127/2012 

Tajemník Správní rady EKOFONDU 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Ing. Lucii Sládkovou, specialistku oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně 
z funkce tajemnice Správní rady Ekofondu  

a  u k l á d á      

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, jmenovat  Bc. Leoše Vašinu, referenta oddělení 
komunálních služeb ekologie a veřejné zeleně, do funkce tajemníka Správní rady Ekofondu.                                     
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USNESENÍ Č. 128/2012 

Doplnění odpovědi na podání podnětů občanů městské části Horní Hanychov, 
kteří žádali o nezvyšování daně z nemovitosti 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s doplněním návrhu odpovědi dle důvodové zprávy na podání podnětu občanů městské části Horní 
Hanychov, kteří žádají, aby se v této lokalitě nezvyšovala daň z nemovitosti 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, doplnění odpovědi města Liberce v souladu 
s důvodovou zprávou na podání podnětu občanů městské části Horní Hanychov, kteří žádají, aby 
se v této lokalitě nezvyšovala daň z nemovitosti. 

USNESENÍ Č. 129/2012 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro RWE 
GasNet s.r.o. zmocněný zástupce stavebníka INPOS – projekt, s.r.o., investora 
plynového potrubí v lokalitě Purkyňova - 1.část  až  3.část 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro RWE GasNet s.r.o. se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, investora výstavby a opravy plynovodního potrubí 
v lokalitě Purkyňova 1., 2. a 3.část , a to snížením úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou 
technickou infrastrukturu na celkovou výši 260.500,00 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením požadovat po RWE GasNet s.r.o. sídlem Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem úhradu jistiny za věcná břemena na komunikaci Purkyňova ve výši 260.500,- Kč 
bez DPH 

Termín: ihned 
2. vydat souhlasná stanoviska za odbor správy veřejného majetku ve výstavby plynovodního 
potrubí v lokalitě Purkyňova 1.-3. část 

T: 02/2012 

USNESENÍ Č. 130/2012 

Uplatnění žádosti o dotaci SFDI ČR - „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty 
podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická"   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784  
    v Liberci, ulice Vratislavická“  
 
2. uplatnění žádosti o dotaci na akci „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784  
    v Liberci, ulice Vratislavická“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR,          
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a  u k l á d á  
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM): 
 
1. v souladu s vyhlášenými podmínkami pro poskytnutí dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akci „Smíšená stezka pro 
chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická“ u Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR 

T: 16.3.2012 
2. zpracovat návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a tento návrh 
předložit ke schválení radě města   

T: 30.4.2012 – kontrolní 
3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2012 nárokovat 
finanční částku ve výši 1,600 mil. Kč jako finanční podíl města na výše uvedenou akci 

T: 03/2012 

USNESENÍ Č. 131/2012 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 
Aktivní stavby s.r.o. investora výstavby bytového domu v ulici Na Skřivanech 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Aktivní stavby, s.r.o se 
sídlem Mírové náměstí 6, 466 01 Jablonec nad Nisou, investora výstavby „Bytový dům v ulici Na 
Skřivanech“, a to nepožadování úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou 
infrastrukturu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
usnesením nepožadovat po Aktivní stavby, s.r.o se sídlem Mírové náměstí 6, 466 01 Jablonec nad 
Nisou úhradu jistin za věcná břemena. 

 Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 132/2012 

Revitalizace Rochlice - 3. jednací řízení bez uveřejnění  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky – „Revitalizace Rochlice – 3. jednací řízení bez uveřejnění“ a to 
oslovením firmy EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924 
 
2) složení komise pro jednání a posouzení  

 
Komise: 
Jmenovaní členové: 
1. Lukáš Martin   náměstek primátorky 
2. Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
3. David Novotný   pověřen zastupováním ved. odb. TS 
4. Ing. Jitka Píšová                zástupce odb. TS 
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5. Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR 
 

Náhradníci: 
1. Roman Šotola   člen rady města 
2. Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
3. Ing. Martin Čech    odbor SRD 
4. Ing. Václav Bahník  odbor TS 
5. Mgr. Jan Audy   ved. odb. PR  

u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci, realizaci 
a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Revitalizace Rochlice - 3. jednací řízení bez uveřejnění“ 

T: neprodleně 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení  

KT: 03/2012 

USNESENÍ Č. 133/2012 

"Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací" 

I. etapa  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací souvisejících s realizací I. etapy akce 
„Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“ v rozsahu ulic Mozartova a Javorová v úseku mezi 
kříženími s ulicemi Horská a Purkyňova 
 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný             ved. odb. SM 
2. Ing. Václav Bahník                  odb. SM 
3. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
1. Ing. Jitka Píšová  odb. SM 
2. David Studený    odb. SM 
3. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
1. Lukáš Martin   náměstek primátorky 
2. Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
3. David Novotný   ved. odb. SM 
4. Ing. Václav Bahník              odb. SM 
5. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
6. zástupce komise pro veřejné zakázky   
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Náhradníci: 
1. Roman Šotola   člen rady města 
2. Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
3. Ing. Jitka Píšová    odb. SM 
4. David Studený   odb. SM 
5. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
6. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s realizací I. etapy akce „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“ 

T: 04/2012 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci akce včetně 
zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

T: 12/2012 
3. zařadit realizaci I. etapy akce do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 a 
nárokovat z rozpočtu města Liberce na rok 2013 finanční prostředky na doplatku ceny díla 

T: 12/2012 

 

USNESENÍ Č. 134/2012 

"Matoušova - oprava komunikace" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací souvisejících s realizací akce 
„Matoušova – oprava komunikace“ 
 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 

 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný  ved. odb. SM 
2. Ing. Václav Bahník                odb. SM 
3. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
5. Ing. Jitka Píšová  odb. SM 
6. David Studený    odb. SM 
7. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
8. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
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7. Lukáš Martin   náměstek primátorky 
8. Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
9. David Novotný   ved. odb. SM 
10. Ing. Václav Bahník              odb. SM 
11. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
12. zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
7. Roman Šotola   člen rady města 
8. Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
9. Ing. Jitka Píšová    odb. SM 
10. David Studený   odb. SM 
11. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
12. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s realizací akce „Matoušova – oprava komunikace“ 

T: 04/2012 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci akce včetně 
zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

T: 12/2012 
3. prověřit možnost zařazení cyklostezky do komunikace Matoušova  

USNESENÍ Č. 135/2012 

"Nerudovo náměstí - oprava komunikací" 

II. etapa 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací souvisejících s realizací II. etapy 
akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ 
 
2. návrh postupu pro zajištění památníku na Nerudově náměstí 
 
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 

 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
5. Bc. David Novotný  ved. odb. SM 
6. Ing. Václav Bahník                   odb. SM 
7. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
8. zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
9. Ing. Jitka Píšová  odb. SM 
10. David Studený    odb. SM 
11. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
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12. zástupce komise pro veřejné zakázky   
 

Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
13. Lukáš Martin   náměstek primátorky 
14. Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
15. David Novotný   ved. odb. SM 
16. Ing. Václav Bahník              odb. SM 
17. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
18. zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
13. Roman Šotola   člen rady města 
14. Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
15. Ing. Jitka Píšová    odb. SM 
16. David Studený   odb. SM 
17. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
18. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s realizací II. etapy akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ 

T: 04/2012 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci akce včetně 
zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

T: 12/2013 
3. uzavřít dohodu s organizací oprávněnou zajišťovat archeologickou činnost v dané lokalitě  

T: 05/2012 
4. zajistit řádné projednání návrhu památníku v kulturní komisi a radě architektů a předložit 
konečné řešení radě ke schválení 

T: 12/2012 
5. zařadit realizaci II. etapy do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 a financovat ji 
z rozpočtu odboru v roce 2013 

T: 12/2012 
6. zařadit realizaci památníku do návrhu plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2013 a 
financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2013. 

T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 136/2012 

Plánovací smlouva – Valašská 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Pavlem Smolařem a Statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“   
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a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení   
 

T: 02/2012 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení  

T: 03/2012 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 03/2012 
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 01/2013  

USNESENÍ Č. 137/2012 

Most přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu  ,,Most přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská“, jeho obsahový a finanční 
rámec, který obsahuje rekonstrukci stávajícího mostu 
 
2. financování projektu „Most přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská“ 
 
3. časový harmonogram akce „Most přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská“ 
 
4. předložený návrh „Zadávací dokumentace“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, pro realizaci akce „Most přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská“ 
 
5. vyhlášení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele 
stavebních prací pro akci „Most přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská“, dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění  
 
6. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
Jmenovaní členové komisí: 
 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc.David Novotný  ved. odboru. SM 
2. David Studený                zástupce odb. SM 
3. Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR 
4. Zástupce komise pro veřejné zakázky 
 
Náhradníci: 
1. Ing. Jitka Píšová  zástupce odb. SM 
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2. Ing. Václav Bahník              zástupce odb. SM 
3. Bc. Jurásková Linda              zástupce odb. PR 
4. Zástupce komise pro veřejné zakázky 

 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
1. Lukáš Martin     náměstek primátorky 
2. Bc. Jiří Šolc     náměstek primátorky 
3. Bc. David Novotný    ved. odboru. SM 
4. David Studený     zástupce odb. SM 
5. Markéta Dörflerová, DiS   zástupce odb. PR 
6. Zástupce komise pro veřejné zakázky 

 
Náhradníci: 
1.    Ing.Rutkovský Jiří    náměstek primátorky 
2.    Svoboda Kamil Jan                náměstek primátorky 
3.    Ing. Jitka Píšová    zástupce odb. SM 
4.    Ing. Václav Bahník                zástupce odb. SM 
5.    Mgr. Jan Audy     ved. odb. PR 
6. Zástupce komise pro veřejné zakázky 

                              

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek 
výběrového řízení,  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Most přes I35 a železniční trať, 
ul. Ostašovská“ 

T: 04/2012 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci akce včetně 
zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

T: 12/2012 
3. zařadit realizaci I. etapy akce do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 a 
nárokovat z rozpočtu města Liberce na rok 2013 finanční prostředky na doplatku ceny díla. 

T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 138/2012 

Zrušení usnesení RM č. 45/2012 ze dne 17. 1. 2012 a schválení dodatku č. 14 
Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem teplárenského zařízení) 
a úplného znění smlouvy ve znění všech dodatků 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 45/2012, ze dne 17.1.2012, kterým schválila Dodatek č. 14 Smlouvy o 
nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve 
znění všech dodatků ve znění: 
 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   
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dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené mezi Statutárním městem 
městem Liberec a Teplárnou Liberec, a.s. na rok 2012, týkající se pronájmu teplárenského 
zařízení a úplné znění této smlouvy ze dne 3.1.2001 ve znění všech jejích dodatků, 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 14 Smlouvy o 
pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 2001. 

 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Teplárnou Liberec, a.s. na rok 2012, týkající se pronájmu teplárenského zařízení a úplné 
znění této smlouvy ze dne 3.1.2001 ve znění všech jejích dodatků; 
j m e n u j e  

Ing. Mgr. Petra Černého předsedou pracovní skupiny TEPLO a v souvislosti s činností této 
pracovní skupiny ho pověřuje k jednání s Teplárnou Liberec, a. s.  

a  u k l á d á     

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 14 Smlouvy o 
pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 2001.   

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 139/2012                                                      

Odpověď Ing. arch. V. Kautovi na jeho otevřený dopis 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

písemnou odpověď pana náměstka Ing. J. Rutkovského ve znění důvodové zprávy  

a  u k l á d á  

Ing. J. Rutkovskému, náměstkovi primátorky, tuto písemnou odpověď odeslat. 

USNESENÍ Č. 140/2012 

Smlouva o poskytování servisních služeb pro česko - německý kulturní portál 
Nisarevue  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb 

a  u k l á d á   

Nadě Burianové,  pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru sportu a cestovního ruchu, 
zajistit uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb mezi Statutárním městem Liberec a 
společností Elset. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 141/2012 

Stanovení paušální náhrady nákladů za uzavření manželství a prohlášení o 
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vstupu do registrovaného partnerství mimo budovu radnice 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

s účinností od 1. března 2012 paušální náhradu nákladů spojených s konáním obřadu uzavření 
manželství a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství (dále jen obřady) mimo stanovené 
místo v níže stanoveném rozsahu a výši: 
 
1/ obřady konané na jiném vhodném místě (mimo určenou místnost) ve dnech pondělí – sobota – 
paušální náhrada nákladů ve výši 1.000,- Kč, 
 
2/ od paušální náhrady nákladů jsou osvobozeni snoubenci, popř. osoby hodlající vstoupit do 
registrovaného partnerství, kteří nemohou uzavřít sňatek nebo vstoupit do partnerství na určeném 
místě (liberecká radnice) nebo v určený den (pátek) ze závažných zdravotních důvodů; 

a  u k l á d á  

Mgr. Jitce Štíchové, vedoucí odboru správního a živnostenského, 
připravit komplexní informaci pro veřejnost o paušální náhradě nákladů spojených s konáním 
obřadu mimo radou stanovené místo. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 142/2012 

Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2012 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. finanční a obsahový rámec žádostí: 
 
č.1 - vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec - Karlinky 

dopravním automobilem; 
 
č.2 - vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec - Karlinky 

nafukovacím stanem GTX 24 pro potřeby CO ; 
 
č.3 - vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec - Pilínkov 

lanovým navijákem; 
 
č.4 - vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů města  Liberec - Machnín 

elektrocentrálou o výkonu 6kW; 
 

2. předložení žádostí o poskytnutí příspěvku na rok 2012 z Fondu požární ochrany Libereckého 
kraje (dále jen FPO LK)      

a  u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, předložit zpracované žádosti  
Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

Termín: 02/2012 

USNESENÍ Č. 143/2012 
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Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 144/2012 

Rezignace jednatelů Sportovního areálu Liberec, s.r.o. a člena dozorčí rady 
Sportovního areálu fotbal a.s. 

Rada města, ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení z funkce jednatelů společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o., IČ 27075397, nám. Dr. 
E. Beneše 1, Liberec Ing. Čeňka Svobody a Mgr. Jana Audyho; 
a 
Rada města, ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál fotbal a.s., po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Sportovní areál fotbal, a.s., IČ 27128636, 
Františkovská 262, Liberec Mgr. Jana Audyho 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit radě města k projednání návrh na jmenování nových jednatelů.  

T: duben 2012 

USNESENÍ Č. 145/2012 

Návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel pro rok 
2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel pro rok 2012 

a  u k l á d á  

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovní fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na změnu Základních pravidel přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 23.2.2012 

USNESENÍ Č. 146/2012 

Hodnocení 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 1. 2012 

Rada města po projednání  
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p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 26. ledna 2012 primátorku, náměstky primátorky a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 147/2012 

Organizační zajištění 2. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 23. února 2012 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 2. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 23. února 2012 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Protokol z kontrolní akce „Srovnání statutů a pravidel fondů SML týkajících se přidělování 

finančních prostředků z veřejných rozpočtů“ 
4. Návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel pro rok 2012 
5. Návrh na vyřízení podnětu občanů 
6. Návrh na vyřízení podnětu (petice občanů) – Liberec proti hazardu 
7. Smlouva o zastavení pohledávek – Dodatek č. 1  

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky – Dodatek č. 1 
8. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. - Dodatek č. 2 
9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 
10. Návrh na odvolání a jmenování člena finančního výboru 
11. Majetkoprávní operace 
12. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní J. Novákové 
13. Návrh na uzavření dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. o. p. 
14. Poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s. 
15. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací 
16. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
17. Změna usnesení č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 – návrh na změnu (navýšení) čerpání Fondu pro 

financování rozvoje školských příspěvkových organizací a návrh na čerpání Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

18. Vyúčtování dotace přidělené ZO ČSOP Armillaria na zajištění provozu stanoviště na 
recyklovatelné odpady v ulicích Rovná a Riegrova pro duben-prosinec 2011 

19. MFRB – přijetí daru komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Horní Hanychov 
20. MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice a následný převod SVS, a. s. 
21. Plánovací smlouva – Valašská 
22. IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – podání dotační žádosti projektu 

„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ 
23. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na 
kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 19. ledna 2012, a z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 26. ledna 
2012 

25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I.   Protokol z kontrolní akce „Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec     
      týkající se přidělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů“ 
II.  Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských     
      příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2011 
III. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních     
      příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2011 
 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 97/2012 
             k usnesení č. 115/2012 
             k usnesení č. 116/2012 
             k usnesení č. 138/2012 
 
V Liberci dne 21. února 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 

 



                            

D A R O V A C Í   S M L O U V A 
č.j.: OLP/3690/2011 

uzavřená dle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
IČ 70891508 
DIČ CZ70891508 
zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

jako dárce na straně jedné 

a 

Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
DIČ CZ 00262978 
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 

jako obdarovaný  na straně druhé 
takto: 

 
Článek  I 

Předmět darování 

(1) Na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14684/2001-14 ze dne 30.3.2001 je 
Liberecký kraj, mimo jiné, vlastníkem p.p.č. 632/1 o výměře 2257 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, nacházející se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, a evidované na listu 
vlastnictví č.  1733 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec. 

(2) Předmětem daru dle této smlouvy je p.p.č. 632/3 o výměře 318 m2, ostatní plocha, 
vymezená geometrickým plánem č. 4724-237/2011 ze dne 24.11.2011, nacházející se 
v katastrálním území Liberec, obec Liberec.  

(3) Geometrický plán č. 4724-237/2011 ze dne 24.11.2011 je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Článek II 
Projev vůle 

Dárce daruje do výlučného vlastnictví obdarovaného nemovitost uvedenou v čl. I odst. (2) 
této smlouvy a obdarovaný prohlašuje, že tento dar bez výhrad přijímá. 

 
Článek III 

Prohlášení dárce o vadách darované nemovitosti 

(1) Dárce prohlašuje, že je oprávněn bez omezení zcizovat nebo jinak nakládat s nemovitostí, 
jež je předmětem této darovací smlouvy, a současně prohlašuje, že mu není známa žádná  
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skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva k převáděné nemovitosti ze 
zákona. 

(2) Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem převáděné nemovitosti, že na 
darované nemovitosti neváznou zástavní práva, věcná břemena či pohledávky třetích 
osob, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, jež by se mohly v budoucnu dotknout 
vlastnického práva obdarovaného k nemovitosti uvedené jako předmět daru. 

(3) Obdarovaný prohlašuje, že si nemovitost uvedenou jako předmět daru řádně prohlédl a že 
její stav je mu znám a dále prohlašuje, že darovanou nemovitost přebírá se všemi právy a 
povinnostmi, které k ní náleží.    

 
Článek IV 

Návrh na vklad vlastnického práva 

(1) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
podá dárce u příslušného katastrálního úřadu.  

(2) Správní poplatek za vklad uhradí obdarovaný.       

 
Článek V 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran. 

(2) Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. 
Dárce  obdrží  tři vyhotovení, obdarovaný jedno vyhotovení. Čtyři vyhotovení  budou 
předložena příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na zahájení řízení o  vkladu 
vlastnického práva. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(4) Dárce výslovně prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky pro bezúplatný převod 
nemovitosti z majetku Libereckého kraje tj.: 

a) Záměr darovat předmětnou nemovitost byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce dárce 
dne 14.12.2011 a sejmut dne 13.1.2012. 

b) Bezúplatný převod podle této darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem  
Libereckého kraje dne 31.1.2012 usnesením číslo …./12/ZK. 

(5) Obdarovaný výslovně prohlašuje, že bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku 
obdarovaného bylo schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Liberec usnesením č. 
………………… na jeho zasedání konaném dne ……………………….. 

 
 
V Liberci dne …………….……   V Liberci dne …………. 
 
 
….………………………………   …………………………………… 
Mgr. Stanislav Eichler    Bc. Martina Rosenbergová 
hejtman Libereckého kraje                              primátorka Statutárního města Liberec 
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SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ DAROVACÍ 
č.j.: OLP/239/2012   

uzavřená dle § 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších právních předpisů 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/41, 460 59 Liberec I – Staré Město 
IČ 00262978, DIČ CZ00262978 
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 

jako budoucí dárce na straně druhé 

a  

Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
IČ 70891508, DIČ CZ 70891508 
zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

jako budoucí  obdarovaný  na straně jedné 
 

Smluvní strany se dohodly na obsahu budoucí darovací smlouvy takto: 
 
 

Článek I 

(1) Na základě Vzniku práva ze zákona, zákon č. 172/1991 zápis v pol. VZ 283/92, 633/92, 
6/93, 11/93, 17/93,18/93, 19/93, 20/93, 21/93, 22/93, 23/93, 24/93, 100/93, 102/93, 
137/93, 213/93, 295/93, 297/93, 375/93, 618/93, 711/93, 749/93, 785/93, 804/93, 804/93, 
815/93, 911/93, 995/93, 1009/93, 1013/93, 1014/93, 1015/93, 1072/93, 1060/93, 17/94, 
20/94, 42/94, 206/94, 254/94, 325/94, 349/94, 356/94, 395/94, 464/94, 3980/94, 330/95, 
399/95, 613,95, 633/95, je budoucí dárce vlastníkem p.p.č. 5977/16 o výměře 1109 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v katastrálním území Liberec, obec 
Liberec, a evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec.  

(2) Smluvní strany se dohodly, že spolu uzavřou darovací smlouvu, podle níž budoucí dárce 
daruje budoucímu obdarovanému část p.p.č. 5977/16 (dle nákresu v příloze této  
smlouvy), nacházející se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, evidovanou na listu 
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, 
za účelem modernizace dětského dopravního hřiště ve vlastnictví budoucího 
obdarovaného.  

Článek II 

(1) Budoucí dárce daruje část pozemku uvedeného v čl. I odst. (2) této smlouvy do výlučného 
vlastnictví budoucího obdarovaného.  
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(2) Budoucí obdarovaný přijme výše uvedenou část pozemku do svého výlučného vlastnictví 
za podmínky poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na modernizaci 
dětského dopravního hřiště  v rámci programu „Integrovaný plán rozvoje města“. Pokud 
nebude dotace budoucímu obdarovanému poskytnuta, ruší se tato smlouva od samého 
počátku.  

(3) Budoucí obdarovaný se zavazuje na své náklady zajistit přeložení chodníku, který se 
nachází na výše uvedené části pozemku, k vozovce v ulici Zhořelecká.   

 
Článek III 

(1) Smluvní strany se dohodly, že darovací smlouva bude uzavřena bezprostředně poté, co 
bude modernizace dětského dopravního hřiště dokončena a bude vypracován na náklady 
budoucího obdarovaného geometrický plán, kterým bude přesně vymezen předmět 
budoucí darovací smlouvy, a současně poté, co bude na náklady budoucího 
obdarovaného provedeno přeložení chodníku k vozovce v ul. Zhořelecká včetně jeho 
zaměření a kolaudace. 

(2) Darovací smlouvu vypracuje budoucí obdarovaný. 

(3) Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva na základě darovací 
smlouvy podá budoucí obdarovaný do 30 dnů od jejího podpisu. 

(4) Poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí obdarovaný. 
 

Článek V 

(1) Budoucí dárce se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepovede jednání za účelem 
prodeje předmětné části pozemku uvedené v čl. I odst. (2) této smlouvy s jiným 
zájemcem, ani ji nezatíží věcným právem nebo jiným závazkem ve prospěch třetí osoby.  

(2) V případě zjištění možnosti dotčení předmětné části pozemku věcným nebo jiným právem 
na základě právního úkonu nebo skutečnosti, se kterou zákon možnost jejich vzniku 
spojuje, je o tom budoucí dárce povinen budoucího obdarovaného písemně upozornit do 
deseti dnů od chvíle, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. 

 
Článek VI 

(1) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran. 

(2) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Budoucí obdarovaný 
obdrží tři vyhotovení, budoucí dárce dvě vyhotovení.  

(3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

(4) Změny této smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky. 

Příloha: nákres pozemku 
 
V Liberci  …………….……                V Liberci dne ……….…………… 
 
….………………………………    …………………………………… 
Bc. Martina Rosenbergová                Mgr. StanislavEichler 
primátorka města                 hejtman Libereckého kraje 
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  I. kolo 2012             
 
Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) stipendia 
4) mimoškolní činnost 
5) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požad. 
dotace 

Úprava 
požadavku 

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití 
přísp. 

  1 
 

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Divadelní soubor 
STOPA 

1/2/4/ 49.500,- 34.500,- 14.500,- 20.000,- Pronájem Malého divadla 

2 
  

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Luštěniny – školní 
studentský občasník 

5/ 10.500,- 9.600,- - 9.600,- Tisk a vazba 

3 Technická univerzita 
v Liberci 

Studijní pobyt 
studentů EF TUL na 
univerzitě St. Gallen 
pod záštitou 
Kooperace St. Gallen 
- Liberec 

3/ 301.000,- 100.000,- 100.000,- 0,- Stipendium 

4 Václav Lábus Vydání publikace 
Podoby  fantasy 
literatury 

2/ 25.000,- 20.000,- 20.000,- 0,- Tisk a vazba včetně 
papíru, 
předtiskové práce 

5 Základní škola 
Vrchlického 262/17, 
Liberec 

Multikulturalita očima 
dětí 

2/4/5/ 53.000,- 23.000,- 7.000,- 16.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
materiál na instalaci prací 
- montážní materiál,  
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pronájem výstavních 
panelů, instalace ústřední 
koláže, odborné vedení 
tvůrčí dílny 

6 Centrum Potůček,o.s., 
Malodoubská 239, 
Liberec 

Zkoumálek 4/ 19.500,- 14.500,- 7.500,- 7.000,- Lektorné, materiál 

7 Amos, o.s., 
Růžodolská 118/26, 
Liberec 

Jak léčí Dr-voštěp 
aneb Lotrando a 
Zubejda 

4/ 196.800,- 127.000,- 127.000,- 0,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský, keramický 
materiál a potřeby, 
galanterie, látky, 
bižuterní komponenty, 
suroviny na vaření. 
Pronájmy-prostor a 
zvukové techniky 

8 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec  

I malí umí cvičit 4/ 11.000,- 10.000,- 10.000,- 0,- Lektorné 

9 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Školní časopis „Náš 
Kapličák“ 

5/ 13.500,- 8.500,- - 8.500,- Kancelářské potřeby, tisk 
časopisu 

10 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Hrajeme si nejen 
spolu 

4/ 28.000,- 21.000,- 21.000,- 0,- Výtvarný a pracovní 
materiál na výrobu kulis, 
materiál na kostýmy a 
rekvizity, tisk  

11 Základní škola 
Kaplického 384, 
Liberec 

Kaplický jarmark 4/ 37.000,- 27.000,- 12.000,- 15.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, suroviny na 
pečení, materiál pro 
výrobu předmětů ze 
dřeva 
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12 Základní škola Na 
Výběžku 118, Liberec 

Cestujeme a 
objevujeme kraje ČR 

1/ 40.790,- 40.500,- 25.500,- 15.000,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský materiál a 
potřeby,  honoráře-
sokolnictví, hudba 

13 Mateřská škola 
„Malínek“, 
Kaplického 386, 
Liberec 

Keramické hrátky 
s dětmi a rodiči 

4/ 12.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- Výtvarný, keramický 
materiál a potřeby   

14 Boveraclub, občanské 
sdružení 
Mrštíkova 6, Liberec 

Kroužek mladých 
dopraváků-II.pololetí 
školního roku 
2011/2012 

4/ 15.000,- 7.000,- 2.000,- 5.000,- Pomůcky pro 
modelářskou činnost, 
kancelářské potřeby, 
vystřihovánky 

15 DTK MINI-M 
Liberec, Liberecká 
559, Hodkovice nad 
Mohelkou 

Tančírna 2012:  
„Let č. 0025“ 

4/ 57.000,- 40.000,- 8.000,- 32.000,- Materiál na kostýmy, 
pronájem Malého divadla  

16 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, 
Tovačovského 166/27, 
Liberec 
 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/4/ 15.000,- 15.000,- 8.000,- 7.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

17 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Zábavné odpoledne s 
Ještídkem 

4/ 45.000,- 30.000,- 12.000,- 18.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, dotisk 
pracovního sešitu (Ještěd, 
radnice) 

18 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Nová média, autorské 
právo a virální šíření 
– mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 
 

2/4/ 43.500,- 33.000,- 6.000,- 27.000,- Honoráře lektorům 

19 Filmový klub Liberec, Den s Dětskou 2/4/ 37.000,- 29.000,- 19.000,- 10.000,- pronájem prostor  
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Chrastavská 273/30, 
Liberec 

televizí Liberec v KVK, pronájem 
vybavení 

20 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Víkendový seminář 
pro členy 
dramatického souboru 

4/ 30.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby, seminář (služba) 

21 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Spolu a tvořivě  4/ 35.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby, seminář (služba) 

22 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Keramický kroužek 
školní družiny 

4/ 9.000,- 9.000,-    3.000,- 6.000,- Keramický materiál a 
potřeby 

23 Základní škola 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

2. školní jarmark 
Základní školy 
Aloisina výšina 

4/ 15.000,- 15.000,- 3.000,- 12.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, pronájem stánků, 
ozvučení   

24 AGAPE, Sdružení pro 
podporu a rozvoj 
aktivit dětí ZŠ Starý 
Harcov, o.s. 
Revírní 84, Liberec 

Jarní dílny 2012 4/ 24.616,- 21.000,- - 21.000,- Lektorné, materiál pro 
dílny: malování na 
hedvábí, marcipánové 
cukroví, malování na 
sklo, kovářství, výroba 
proutěných ošatek a 
velikonočních 
zapichovátek, výroba 
šperku fimo 
 

25 Bezpečně na silnicích 
o.p.s., Revoluční 
123/17, Liberec 

Dopravně výchovný 
program „Den 
s Dopravní výchovou 
na DDH v Liberci“ 

2/ 333.720,- 181.800,- 181.800,- 0,- Prezentace (viditelnost, 
motocyklista), projektový 
management, 
reflexní materiál 
 

26 Dům dětí a mládeže 
Větrník, Riegrova 16, 

Historická soutěž pro 
žáky ZŠ „Moje město 

1/ 21.310,- 15.350,- 8.750,- 6.600,- Lektorné, kancelářský 
materiál 
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Liberec Liberec“ – 21. ročník 
27 Sdružení ostašovských 

optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Muzikoterapie 4/ 25.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Lektorné, pronájem 
prostor 

28 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Výtvarka trochu jinak 4/ 23.500,- 23.500,- 23.500,- 0,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem místnosti 

29 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Ostašovský jarmark 4/ 42.700,- 42.700,- 12.700,- 30.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
pronájem stánků, 
zastřešení dílen, 
ozvučení, pronájem hélia 
lahve, pronájem kostýmů 

30 Sdružení ostašovských 
optimistů, o.s., 
Šrámkova 6, Liberec 

Hudebně –dramatické 
hrátky 

4/ 28.500,- 25.500,- 25.500,- 0,- Metodický materiál, 
výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby, 
materiál na kulisy a 
kostýmy, kopírování, 
půjčení kostýmů, hudební 
zajištění projektu  

31 Rodinné centrum 
Žirafa, Boženy 
Němcové 54/9, 
Liberec 

Hravé dětství 4/ 350.000,- 101.500,- 63.500,- 38.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický, kancelářský 
materiál a potřeby, 
potraviny, honorář  pro 
herce dětského  divadla  

32 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 
 

S knihou poznáváme 
svět 

2/ 5.000,- 5.000,- - 5.000,- Honoráře 

33 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Umění v knihovně 2/ 7.500,- 7.500,- - 7.500,- Honoráře 
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34 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Multimediální 
program “Příběhy 
z jiných zemí“ 

2/ 10.000,- 10.000,- - 10.000,- Lektorské honoráře 

35 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Knihovníci a přátelé 
knihovny cestují 

2/ 8.000,- 8.000,- - 8.000,- Lektorské honoráře 

36 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Rakousko a české 
země/Československo 
v minulosti 

2/ 3.000,- 3.000,- - 3.000,- Honoráře 

37 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Literární soutěž 
„Nisa-řeka, která nás 
spojuje“ 

1/ 15.000,- 12.000,- 6.000,- 6.000,- Lektorské honoráře 

38 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Letem světem 
populární hudby 2012 

2/ 7.500,- 7.500,- - 7.500,- Honoráře 

39 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 

Slavnost Slabikáře – 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 1. ročníků 

1/2/4/5/ 92.300,- 67.500,- 52.500,- 15.000,- Materiál pro tvorbu 
portfolia, kancelářské, 
výtvarné potřeby, 
pomůcky-loutky a 
maňásci, galanterie 
k výrobě kostýmů, 
hodnotící materiál a 
materiál na balení dárků 
 

40 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 
 

Tvorba školního 
časopisu 

1/4/5/ 39.600,- 25.600,- 15.600,- 10.000,- Tisk černobílý a barevný 

41 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 

Cestování staletími 
strojem času 

1/2/4/5/ 79.680,- 45.000,- 40.000,- 5.000,- Látky a galanterie, 
výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby, 
materiál pro tvorbu 
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portfolia 
42 Liberecký institut pro 

psychoterapii a 
psychosomatiku, 
o.p.s., Jáchymovská 
385/25, Liberec 

Kurz „ Práce 
s časovou osou“ 

2/ 54.600,- 21.300,- 21.300,- 0,- Kancelářské potřeby, 
školní tabule, lektorné, 
nájemné 

43 Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická 
Liberec, Kostelní 9 

Oslavujeme 200 let 
budovy školy a 60 let 
vzdělávání 
zdravotnických 
pracovníků 

2/5/ 50.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Papíry a kancelářské 
potřeby, grafické 
zpracování, kompletace a 
tisk publikace, zadání 
raznice  

44 Sbor dobrovolných 
hasičů Pilínkov, 
Puškinova 136, 
Liberec 

Pilínkovský Plamínek 4/ 5.000,- 5.000,- 2.750,- 2.250,- Výtvarný,  kancelářský  
materiál a potřeby 

45 Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec, 
Gagarinova 798 

Galerie na vzduchu 1/4/ 27.400,- 14.000,- 14.000,- 0,- Nákup clap rámů 

46 Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec, 
Gagarinova 798 

Umělecké techniky a 
aktivity 

4/ 17.893,- 16.000,- 16.000,- 0,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

47 Sdružení přátel 
základní školy 
Doctrina o.p.s., 
Na Perštýně 404/44, 
Liberec 
 

Mluvme spolu 4/ 45.000,- 
 

30.000,- 30.000,- 0,- 
 

Lektorné-příprava 
programu a vedení 
seminářů a klubu 

48 Gymnázium 
F.X.Šaldy,                
Liberec 11, 
Partyzánská 530 

Liberec a Dunkeque 
během druhé světové 
války 

1/4/5/ 44.500,- 30.500,- 30.500,- 0,- Papíry a kancelářské 
potřeby, tisk a vazba 
prospektu, lektorné 

49 Femancipation, o.s., Loukamosaic 1/2/ 212.675,- 70.000,- 70.000,- 0,- Lektorné, materiál pro 
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Vlašská 2, Praha 1 v Severočeském 
muzeu v Liberci 

tvorbu mozaik: krabice, 
fólie, keramické částice, 
popisky, certifikáty, 
pytlíky na střípky 

50 Základní škola a 
Mateřská škola pro 
tělesně postižené, 
Lužická 920/7, 
Liberec 

Ergodílna 1/4/ 30.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Výtvarný materiál, 
stimulační hry, relaxační 
pomůcky, plastové 
bedýnky 

51 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

Zrcadlo 2/ 148.000,- 52.500,- 52.500,- 0,- Lektorné, papíry, hole 
pro prostorovou orientaci, 
pomůcky pro smyslové 
vnímání, obvazy, dlahy, 
RHC pomůcky, flipchart, 
cartrige, pronájem 
pomůcek, pronájem 
prostor, telefon, tisk 

  
Celkem /Kč 
 

    
1.605.350,- 

  
387.950,- 
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Občanské sdružení 
Eurytmie

Nahrání a vydání CD 
souborů Apricots a Naštorc

duben - červen 2012 
(křest CD červen 2012)

23 000 18 000 5 000 nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 
mastering

2 Mgr. Ondřej Prchal
Nahrání a vydání CD 
souboru The Scoffers

duben - červen 2012 
(křest CD červen 2012) 

30 000 20 000 5 000 nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 
mastering

3
Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

Časopis "V"                             
- 1. číslo, 11. ročník                
- 2. číslo, 11 ročník

- 1. číslo duben 2012 
- 2. číslo červen 2012

440 000 60 000 0 tiskové práce

4
Kalendář Liberecka spol. s 
r. o.

kniha "Lužické a Žitavské 
hory - průvodce po krajině a 
jejích náladách" (německá 
verze)

leden - srpen 2012 (křest 
a zavedení do prodejní 

sítě - srpen 2012)
278 000 60 000 0 tiskové práce

5
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Zhotovení Programových 
kalendářů

duben 2012 7 000 7 000 3 000 zhotovení Programových kalendářů - tisk

6
Odkaz Studia výtvarné 
fotografie, o. s.

katalog k výstavě fotografií 
"50 let od vzniku Studia 
výtvarné fotografie v Liberci"

tisk katalogu duben 2012 
(výstava 19.4. - 

10.6.2012)
17 000 10 000 8 000 grafické práce a tisk katalogu

7 Jiroutek Jiří
vydání katalogu 
OSOBNOSTI (české kulturní 
scény)

tisk katalogu duben 2012 
(výstava 19.4. - 

10.6.2012)
42 390 30 000 8 000 grafika, sazba, zlom; tisk, knihařské zpracování

8
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Světlik (1. a 2. číslo 2012)
duben 2012, červenec 

2012
38 000 19 000 5 000 honoráře autorům příspěvků, tisk

9
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

LiStOVáNí duben 2012 13 000 13 000 0 cena dvou představení

Č. Žadatel Název akce Termín akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2012                                            
na akce zahájené v období od 1. dubna 2012 do 31. srpna 2012

(příjem žádostí do 31. ledna 2012 do 16:00 hodin)

Účel dotace
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

10
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Pohádky a tradice pro malé i 
velké

duben - červen 2012 16 500 15 500 0 honoráře (přednášky, divadelní představení)

11
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb 
hraní i čtení pro nejmenší

duben - červen 2012 7 500 7 500 0 honoráře

12
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Setkání s autory 19. - 21.4.2012 16 000 16 000 8 000 služby lektorů

13
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Besedy se spisovatelem 
Jiřím Macounem

březen 2012 3 000 3 000 0 honoráře

14
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

cyklus pořadů "O Jizerských 
horách"

duben - květen 2012 3 000 3 000 0 honoráře

15
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

Rok s Jiřím Trnkou únor  - červen 2012 8 000 6 000 3 000 honoráře

16
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, přísp. organizace

cyklus pořadů "Památky 
kolem nás"

duben - květen 2012 2 000 2 000 2 000 honoráře

17 Spolek přátel Ostašova
Toulky minulostí (kronika + 
prezentační video)

31.8.2012 72 000 37 000 0

DVD nosiče, barvy do tiskárny, papíry, fólie, apod., 
grafické zpracování podkladů, zapůjčení 
promítacího a zázn. zařízení, cestovné,  zvukové 
zpracování, tisk kronik, reklama a distribuce

18 Spolek přátel Ostašova Ostašovské poutní slavnosti 21.4.2012 108 000 55 000 8 000 zapůjčení stánků, instalace a odvoz; venkovní 
ozvučení poutě
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

19
Sdružení ostašovských 
optimistů, o. s.

Optimisticky s uniformou 
aneb Ostašov plný 
bezpečnosti i zábavy

květen - červen 2012 95 250 57 500 0

propagační materiál - papíry, výroba a tištění 
plakátů, nákup cen pro děti, hudební program, 
pronájem mobilních záchodů, pronájem vrtulníku, 
pronájem balónu, pronájem pódia, připojení 
elektrického rozvaděče, reklama na akci

20 Suchomel Vít Majáles 2012 1.5.2012 65 000 35 000 8 000 propagační materiály, pronájem pódia, ozvučení 
scén, honoráře účinkujícím

21
Spolek ruprechtických 
sousedů

8. ruprechtické velikonoční 
trhy

8.4.2012 6 000 4 500 4 000 tisk plakátů, výlep plakátů, spotřeba el. proudu

22
Spolek ruprechtických 
sousedů

9. ruprechtický rockový 
festival

18. - 20.5.2012 26 500 17 000 8 000
montáž a demontáž pódia, tisk plakátů, výlep 
plakátů, pronájem WC, pronájem košů, odměny 
skupinám

23
Spolek ruprechtických 
sousedů

8. ruprechtický dětský den 3.6.2012 19 500 18 000 4 000 tisk plakátů, výlep plakátů, loutkové divadlo

24 Klub kouzel Liberec Ještědský krystal 11. - 12.5.2012 160 000 45 000 15 000 propagace, pronájem kulturního zařízení

25
Severočeský Metropol         
a. s.

Podpora cestovního ruchu a 
kultury - Zábavného centra 
Babylon v Liberci

1.3. - 31.8.2012 71 000 52 000 0 tisk letáků, prezentace, webová podpora

26
Severočeský Metropol         
a. s.

Podpora cestovního ruchu a 
kultury - Podpora Zoologické 
a Botanické zahrady Liberec

1.3. - 31.8.2012 59 000 41 400 0 prezentace, distribuce - hostesky

27
Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje o. s.

Modrý slon 2012 (7. ročník 
celostátní soutěže)

12. - 17.6.2012 
(realizace leden - září 

2012)
90 000 30 000 10 000 materiálové vybavení, propagace, přeprava osob a 

materiálu

28 Delattre Christophe
Koncert Liberec Run-Up 
2012

29.6.2012 180 000 45 000 0 technické zajištění, pronájem pódia

29
Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Liberci

Doteky - plochy poznání duben - červen 2012 41 160 20 000 8 000 honoráře (autorské + účinkující)

30 LIBEA, s. r. o.
5. Český národní 
vexilologický kongres

22. - 24.6.2012 285 285 80 000 0
ubytování účastníků kongresu, výzdoba 
přednáškových sálů, výtisk katalogu vexilologické 
výstavy, raut k vernisáži vexilologické výstavy
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náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

31
Dům kultury Liberec, spol. 
s r. o.

Koncert hudební skupiny 
Mandrage

7.4.2012 140 000 40 000 0 honoráře, propagace, ostraha

32
Country & Western Club 
Liberec

Hudební festival GODY 2012 10.6.2012 112 000 48 000 15 000 pronájem prostor, ozvučení akce, program, 
propagace

33
Kašparová Štěpánka, Mgr. - 
Kulturní agentura Štěk

Worldexperiment, 10 let za 
námi

duben - srpen 2012 90 000 70 000 15 000
pronájem prostor, technické zabezpečení, pronájem 
zvuk. a osvětlovacího zařízení, výlep plakátů, 
honoráře

34
Kašparová Štěpánka, Mgr. - 
Kulturní agentura Štěk

Svátek hudby - 9. ročník 21.6.2012 70 000 50 000 15 000
tiskoviny - plakáty, letáky, technické zabezpeční - 
pronájem zvuk. a světelného zařízení, pronájem 
prostor

35 Občanské sdružení Carola Jarní koncert 17.6.2012 64 500 52 500 6 000 pronájem prostor, pronájem techniky a světel

36
České doteky hudby EM-
ART, o. p. s.

Dvořákův festival - 57. ročník
16.6.2012 v Liberci (celý 
festival 2.5. - 24.6.2012)

1 034 077 75 000 0

cestovní náhrady zaměstnanců a spolupracovníků, 
honoráře umělců, odměny DPP apod., grafické 
návrhy a zpracování, inzerce a propagace, externí 
služby

37 MŠ Malínek Liberec Děti dětem, děti rodičům

duben - srpen 2012 
(premiéra a další 

představení červen a 
červenec 2012)

14 000 10 000 0 výtvarné potřeby a materiál; rekvizity, doplňky

38
Klub přátel výtvarného 
umění

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v 
Liberci

duben - červen 2012 8 500 5 000 4 000
propagační materiály a pozvánky na pořady, 
honoráře za přednášky lektorů, pronájem sálu a 
techniky

39 Dobeš Roman
produkce divadelní hry Lůzři 
na šňůře

5.5.2012 premiéra 150 000 100 000 0
náklady spojené s organizací, automobil (dodávka), 
materiál a úprava automobilu, výroba kostýmů, 
rekvizit, propagace

40 Dobeš Roman DrinkArt 4. - 6.5.2012 65 000 45 000 15 000 pronájem prostor, propagace

41 Kašparová Jaroslava
Od korzetů do krajek (módní 
přehlídka)

červen 2012 130 000 35 000 0 honoráře modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie (návrh scény), scénografická realizace
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42 Amos o. s. Koláčová zahradní slavnost 23.6.2012 48 500 33 500 4 000 pronájem zvukové techniky, pronájem areálu, 
pronájem velkých zahradních stanů

43
Dům dětí a mládeže 
Větrník, Liberec - oddělení 
V-klub

Bubnovací kruh únor  - červen 2012 20 000 20 000 0 lektor bubínků, 3 bubny a chrastidla (nákup)

44
Boveraclub, občanské 
sdružení

Tramvaje v Libereckém kraji - 
výstava fotografií

květen 2012 25 000 15 000 4 000 instalační výstavní materiál, tisk výstavních 
materiálů

45
Středisko ekologické 
výchovy Libereckého kraje, 
přísp. organizace

Tajemství říše Kenai 2012 
(letní dětský tábor)

14. - 21.7.2012 37 781 27 981 0
sportovní potřeby, kancelářský materiál, potřeby na 
výtvarné a hudební aktivity, pomůcky na výrobu 
rekvizit, služby spojené s realizací tábora

46 Filmový klub Liberec
DTV na Veletrhu dětské 
knihy v Liberci 2012

19. - 21.4.2012 56 000 32 000 8 000

honoráře lektorům, produkce, zajištění odbavení 
pořadů na internet, A/V nosiče, propagace, 
pronájem světelného parku a BlueBox, pronájem 
projektoru, pronájem střihového PC

47 Rodinné centrum Žirafa Velikonoční jarmark 7.4.2012 44 000 27 000 8 000 celodenní pronájem zahrady, pronájem ozvučení a 
aparatury

48 Divokej Ir, taneční skupina Irská kultura pod Ještědem duben - srpen 2012 52 000 32 000 8 000 honoráře účinkujících, propagační materiály, 
propagace

49
Rádio Dobrý den, spol. s r. 
o.

Pořad "U nás se vyhrává" duben - srpen 2012 132 000 44 000 0 výroba 22 dílů pořadu

50 Otevřené stránky o. s.
Nedělní pohádková 
odpoledne

duben - srpen 2012 75 000 45 000 8 000 honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

51 Otevřené stránky o. s. Večery živé kultury duben - srpen 2012 78 000 57 000 5 000 honorář účinkujících, propagační materiály, 
propagace

52
Pionýrská skupina 
Radovánka Liberec

Bambiriáda 2012 25. - 26.5.2012 184 857 50 000 15 000 ozvučení, podium, osvětlení

53 P. J. Art Production s. r. o. Miss Liberec 2012 finále 5.5.2012 1 220 000 25 000 0 propagace, tiskoviny

54
Sekce sdružení duševních 
sportů - Jazzový klub 
Liberec

Život hrou 1. pololetí 2012 725 000 475 000 0 tiskoviny, plakáty, výlepy

55
ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, Liberec

Jsme šikovní výtvarníci duben - červen 2012 20 000 20 000 0 výtvarný materiál - vybavení výtvarné dílny
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Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

56
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výročí bitvy u Liberce 
21.4.1757

21.4. - 8.5.2012 35 000 25 000 0 replika vojenského barokního stanu
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Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

57
Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výstava "Industriál války". 
Válečný průmysl na území 
dnešní České republiky

14.6. - 2.9.2012 30 000 20 000 0 30 ks panelů (výroba, potisk, kompletace a 
dodávka)

58
Občanské sdružení 
Bohemia Cantat Liberec

Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
cantat Liberec 2012

23. - 26.8.2012 990 000 190 000 0 přeřadit do 2. kola KF 2012

59 Ottl Marek Tančírna s Big "O" Bandem květen 2012 69 000 30 000 8 000 pronájem prostor

60
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
FLOTILA Liberec

Lampionová plavba sv. Jiří 24.4.2012 6 000 3 000 3 000 tisk propagačních letáků, hudební ozvučení, 
reklama v rádiu

61
Kruh přátel Severáčku, 
občanské sdružení

Jarní koncert Severáčku 
2012 - křest nového CD 
Severáčku "Musica sacralis"

15.4.2012 82 200 51 200 15 000 tisk a výlep plakátů, programy, doprava praktikáblů, 
pronájem prostor

62
Kruh přátel Severáčku, 
občanské sdružení

Malí zpěváčci, přehlídka 
přípravných oddělení 
výběrových sborů Liberec 
2012

27. - 29.4.2012 121 000 82 000 5 000 tisk a výlep plakátů, tisk programů

63 Kulturní klub Sever o. s. Ještědská Odyssea 2012 2. - 3.6.2012 103 500 45 000 15 000
pronájem stanů, pronájem zvukové aparatury se 
zvukařem, pronájem světelné techniky, honoráře 
DJs a kapel, honoráře za divadlo a letní kino

64
Klub Hudební mládeže 
Liberec

Duhová bouře 2012 - 22. 
festival Hudební mládeže ČR 
v Liberci

31.5. - 3.6.2012 330 500 95 000 15 000 pronájem festivalových prostor, programová 
brožura, letáky a festivalové tiskoviny, plakáty

65 Cantemus
Koncert ke dni Evropské 
hudby

21.6.2012 12 000 6 000 3 000 programy, pronájem prostor
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Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Termín akce Účel dotace

66
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Pálení čarodějnic a 
lampiónový průvod

30.4.2012 65 000 52 000 10 000 zajištění programu, propagace, grafické práce

67
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Taneční odpoledne (pro 
seniory)

duben - červen 2012 27 000 20 000 8 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

68
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace

Léto v Lidových sadech 2012 červenec - srpen 2012 160 000 95 000 20 000
propagace, grafické práce, světelná a zvuková 
technika, náklady na zapůjčení filmů, technické 
zajištění promítání

69 Nadační fond Konopná
Festival nápadů 2012 - 
vyrábíme radost

26.5.2012 68 000 42 500 8 000 pronájem aparatury, pronájem stanů, židlí, lavic a 
stolů, propagace

70
Základní škola Liberec, 
Aloisina výšina

Hudba nezná hranice
1.4. - 30.6.2012 (koncert 

duben/květen 2012)
243 000 40 000 8 000 pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 

koncertu, instrumentální doprovod

CELKEM 9 161 500 3 058 081 360 000

Žádosti doručené po datu uzávěrky

71

SML doručeno 1.2.2012, 
na poštu podáno 
31.1.2012                             
Sdružení TULIPAN               
"Černá listina"

Rok s TULIPANem únor - prosinec 2012 199 350 65 000 0

DPČ koordinátor projektu, výtvarné potřeby, rámy, 
pasparty, rámy a barvy na sítotisk, lihová mořidla, 
spreje, cartridge (tisk letáků), pronájem prostor na 
workshopy a výstavy, energie (výpal a přežah 
keramiky), pronájem kanceláře, pronájem techniky 
na animační dílny, propagace

72

SML doručeno 1.2.2012, 
na poštu podáno 
31.1.2012                             
Sdružení TULIPAN               
"Černá listina"    

Orbis pictus únor - prosinec 2012 183 300 70 940 0 výtvarný materiál, vstupné
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73
SML doručeno 6.2.2012, 
na poštu podáno 3.2.2012    
ŠIMMI AG, a. s.

Festival Benátská noc 27. - 29.7.2012 20 000 000 500 000 0 služby

74
SML doručeno osobně 
8.2.2012                    
Buchar Martin

Hardcore Monster Energy 
Drink Party

23.2.2012 50 000 30 000 0 ozvučení akce, tisk plakátů, inzerce, propagace

29 594 150 3 724 021 360 000

9 161 500 Kč
3 058 081 Kč

70
Počet žádostí po termínu 4
Počet žadatelů 53

360 000 Kč
Náklady projektů (žádosti podané do data uzávěrky)

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF (žádosti do data uzávěrky)

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací v 1. 
kole 2012

CELKEM vč. žádostí po uzávěrce
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Příloha č.1 
 
 
 

 
 
 
 

                                          Výše nájemného z Teplárny Liberec, a.s.   2011
fixní složka (bez DPH) variabilní  složka (bez DPH) cena celkem bez DPH cena celkem s DPH

leden 373.268,29 Kč 1.139.363,52 Kč 1.512.632 Kč 1.815.158,40 Kč

únor 373.268,29 Kč 931.426,29 Kč 1.304.695 Kč 1.565.634 Kč

březen 373.268,29 Kč 709.666,58 Kč 1.082.935 Kč 1.299.522 Kč

duben 373.268,29 Kč 509 638,42 Kč 882.907 Kč 1.059.488,40 Kč

květen 373.268,29 Kč 0 Kč 373.268,29 Kč 447.921,60 Kč

červen 373.268,29 Kč 251.210,55 624.479 Kč 749.374,80 Kč

červenec 373.268,29 Kč 0 Kč 373.268 Kč 447.921,60 Kč

srpen 373.268,29 Kč 61.527,82 Kč 434.796 Kč 521.755,20 Kč

září 373.268,29 Kč 103.644,17 Kč 476.912,46 Kč 572.294,40 Kč

říjen 373.268,29 Kč 437.942,68 Kč 811.210,97 Kč 973.453,20 Kč

listopad 373.268,29 Kč 560.141,30 Kč 933.410 Kč 1.120.092 Kč

prosinec 373.268,29 Kč 894.623,46 Kč 1.267.891,75 Kč 1.521.470 Kč

celkem 4.479.219,48 Kč 5.599.184,79 Kč 10.078.405,47 Kč 12.094.085,60 Kč

                                          Výše nájemného z Teplárny Liberec, a.s.   2010
fixní složka (bez DPH) variabilní  složka (bez DPH) cena celkem bez DPH cena celkem s DPH

leden 342.275,65 Kč 917.637,14 Kč 1.259.913 Kč 1.511.895,6 Kč

únor 342.275,65 Kč 855.622,64 Kč 1.197.931 Kč 1.437.517,2 Kč

březen 342.275,65 Kč 829.828,91 Kč 1.172.105 Kč 1.406.526 Kč

duben 373.268,29 Kč 532.447,36 Kč 905.716 Kč 1.086.859,2 Kč

květen 373.268,29 Kč 167.596,13 Kč 540.864 Kč 649.036,8 Kč

červen 373.268,29 Kč 242.952,56 Kč 616.221 Kč 739.465,2 Kč

červenec 373.268,29 Kč 20.146,06 Kč 393.414 Kč 472.096,8 Kč

srpen 373.268,29 Kč 93.134,81 Kč 466.371 Kč 559.645,2 Kč

září 373.268,29 Kč 185.471,09 Kč 558.739 Kč 670.486,8 Kč

říjen 342.275,65 Kč 516.893,83 Kč 859.169 Kč 1.031.002,8 Kč

listopad 373.268,29 Kč 666.656,49 Kč 1.039.925 Kč 1.247.910 Kč

prosinec 373.268,29 Kč 711.705,06 Kč 1.084.973 Kč 1.301.967 Kč

celkem 4.355.248,92 Kč 5.740.092,08 Kč 10.095.341 Kč 12 114 408,60 Kč
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SML  Tp Liberec 

DODATEK č. 14 
smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001 

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 
 

uzavřené v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů 

 
 
 

Smluvní strany 
 

Pronajímatel: 
 

Statutární město Liberec 
 
zastoupené: Bc. Martinou 
                    Rosenbergovou ,  
                     primátorkou města  
 
 
 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1,  
460 59 Liberec 1 
 
zapsaná dnem 1. května 1992 v oddílu 
B, vložce číslo 242 obchodního rejstří-
ku vedeného Krajským soudem v Ústí 
nad Labem 
 
 
 
 
 
 
Identifikační číslo: 00 26 29 78  
DIČ: CZ00262978 
Bankovní spojení:Česká spořitelna a.s. 
bankovní účet číslo: 
4096222/0800 

 
(dále jen „pronajímatel“) 

Nájemce: 
 

Teplárna Liberec, a. s. 
 
zastoupená: Ing. Tomášem Balcarem, 
    místopředsedou představenstva 
    a Tomášem Buzínem, členem 
    představenstva společnosti 
 
se sídlem: Liberec 4, tř. Dr. Milady  
Horákové 641/34a, PSČ: 460 01 
 
zapsaná dnem 13. února 1995 v oddílu B, 
vložce číslo 653 obchodního rejstříku ve-
deného Krajským soudem v Ústí nad La-
bem 
 
Korespondenční adresa: 
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 
P.O.BOX 68, 
460 31 Liberec 1 
 
Identifikační číslo: 62 24 16 72  
DIČ: CZ62241672 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
bankovní účet číslo  
4182972/0800 
 

(dále jen „nájemce“) 
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Článek I. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku je: 
- změna v osobě oprávněné zavazovat se za nájemce a pronajímatele 
- pronajímatel se stal plátcem DPH 
- rozsah majetku ve finančním vyjádření, který je předmětem nájmu pro rok 2012 včetně 
promítnutí této skutečnosti do výše ceny nájmu  
- plán oprav a údržby pronajatého majetku zajišťovaných nájemcem v roce 2012 
 
 
 
 

Článek II. 
Změny ve smlouvě 

 
 

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy: 
 
 
1. V úvodu smlouvy označené „Smluvní strany“ se mění osoba oprávněná jednat a zavazo-

vat se za nájemce a bankovní spojení nájemce následovně: 
Nájemce: 

Teplárna Liberec, a. s. 
 zastoupená: Ing. Tomášem Balcarem, místopředsedou představenstva 
   a Tomášem Buzínem, členem představenstva společnosti 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., bankovní účet číslo 4182972/0800 
 
Osoba oprávněná jednat a zavazovat se za pronajímatele se mění následovně: 
 Pronajímatel: 
   Statutární město Liberec 
 Zastoupené: Bc. Martinou Rosenbergovou 

 
 
2. V článku III. Předmět nájmu odkazující na Přílohu č. 1 „Soubor majetku věcí movitých a 

nemovitých“ smlouvy se tato ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 označenou „Soubory 
majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí movitých a ne-
movitých k datu 1. 1. 2012“. 

 
 
3. V odstavci 4 článku IV. Doba nájmu se první věta ruší a nahrazuje tímto textem: 

Doba nájmu se ukončí okamžitým odstoupením ze strany pronajímatele v těchto přípa-
dech: 

 
 
4. Text odstavců 1 až 3 článku V. Cena nájmu a platební podmínky se ruší a nahrazuje se 

tímto zněním: 
 

1.1 Nájemné za užívání předmětu nájmu pro období od 1. 1. 2012 bylo stanoveno do-
hodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozděj-
ších předpisů v dále popsané konstrukci a platí se měsíčně pozadu (po skončení 
účtovaného období). Celková výše nájemného bude rozdělena na složku fixní, zá-
vislou na objemu pronajatého majetku, a na složku variabilní, která bude stanovena 
dle skutečné celkové dodávky tepelné energie ze soustavy CZT (bez přímých dodá-
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vek ze zdroje) a objemu pronajatého majetku. Fixní a variabilní složka nájemného 
bude pronajímatelem fakturována nájemci měsíčně v jedné faktuře. 

 
1.1.1 Fixní složka nájemného za účtované období se stanoví součinem výše pořizo-

vací ceny pronajatého majetku v tis. Kč uvedeného na 3 desetinná místa a koe-
ficientem Kfix rovnajícím se hodnotě 4,8350908. 

 
1.1.2 Variabilní složka nájemného se za účtované období stanoví součinem celkové 

skutečné dodávky tepelné energie ze soustavy CZT za měsíc vyjádřené v TJ na 
3 desetinná místa a koeficientem Kvar rovnajícím se hodnotě 0,0792950 a obje-
mem pronajatého majetku v tis. Kč pořizovací ceny s přesností na 3 desetinná 
místa za účtované období. 

 
 

1.2 Účtovaným obdobím je stanoven kalendářní měsíc. Výše pronajatého majetku se 
určí podle stavu platného k poslednímu dni účtovaného období a za objem dodávky 
tepelné energie se použije hodnota skutečné dodávky v účtovaném období. (tzn. za 
leden se uplatní údaj za leden s promítnutím všech skutečností provedených 
v tomto období – např. reklamace, atd.). 

 
1.3 Nájemce se zavazuje, že bude pravidelně pronajímateli na elektronickou adresu: 

kolomaznik.petr@magistrat.liberec.cz 
(případně na tvrznikova.klara@magistrat.liberec.cz) 

poskytovat do 10. pracovního dne po skončení kalendářního měsíce relevantní údaje 
o objemu pronajatého majetku a výši celkových skutečných dodávek tepla za hodno-
cené období tak, aby tento mohl vystavit potřebné daňové a účetní doklady fakturace 
v náležité formě. Tyto údaje budou předávány ve formátu uvedeném v příloze tohoto 
dodatku, která je nedílnou součástí smlouvy pod označením Příloha č. 3 - Výpočet 
výše nájemného za účtované období. Případnou změnu elektronické adresy pro 
doručování údajů pro fakturaci uvedenou výše oznámí pronajímatel nájemci písemně 
do 20. dne účtovaného měsíce. 
 

1.4 Pronajímatel se zavazuje, že do 15. pracovního dne po skončení kalendářního mě-
síce vystaví a odešle nájemci fakturu za pronájem majetku v účtovaném období, je-
jíž přílohou bude vyplněná Příloha č. 3 - Výpočet výše nájemného za účtované 
období s daty zúčtovaného období. 

 
1.5 Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den kalendářního 

měsíce, za který je nájemné účtováno. 
 
1.6 Fakturace nájemného za měsíce leden až prosinec 2012 se vyúčtuje měsíčně a to 

podle pravidel výše uvedených. Nájemce zašle pronajímateli ve smyslu odstavce 
1.3 tohoto dodatku podklady obsahující vyplněnou Přílohu č. 3 s údaji za příslušný 
kalendářní měsíc roku 2012. 

 
 

2. Pronajímatel je plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů a stanovená výše této daně bude připočtena k hodnotě 
celkového nájemného a rovněž bude uvedena na faktuře mající náležitosti účetního a 
daňového dokladu dle platných předpisů. Registrace pronajímatele jako plátce DPH 
se stává nedílnou součástí této nájemní smlouvy a kopie osvědčení o registraci plátce 
je Přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 14. 
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3. Případné změny v rozsahu pronajatého majetku a jeho pořizovacích hodnotách uve-
deného v Příloze č. 1 se pronajímatel zavazuje projednat s nájemcem a navrhnout 
uzavření dodatku měnící Přílohu č. 1 do konce kalendářního měsíce, ve kterém ke 
změnám dojde. Objem majetku pro výpočet nájemného bude vstupovat do výpočtu 
dle aktuální platné Přílohy č. 1 na konci účtovaného měsíce. 

 
 
 
5. V článku V. Cena nájmu a platební podmínky odkazujícím v odstavci 2 na Přílohu č. 3 

„Splátkový kalendář pro rok 2001“ smlouvy se tato příloha nahrazuje Přílohou č. 3 – 
„Výpočet výše nájemného za účtované období“. 

 
 
 
6. Dále se článek V. Cena nájmu a platební podmínky smlouvy doplňuje o nový odstavec 7 

takto: 
 

7. Kontaktní bankovní číslo účtu pronajímatele, na který bude nájemce poukazovat pra-
videlné platby nájemného je 43-3930990227/0100. 

 
 
7. V článku VI. Všeobecná ustanovení odkazujícím v odstavci 4 na Přílohu č. 2 „Přehled 

plánu oprav a údržby pronajatých věcí pro rok 2001“ smlouvy se tato ruší a nahrazuje 
novou Přílohou č. 2 označenou „Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního 
města Liberec, zajišťovaných nájemcem v roce 2012“. 

 
 
8. V odstavci 4 článku VII. Ostatní ujednání se mění osoby oprávněné k jednání za prona-

jímatele a to: 
- osoba pro smluvní záležitosti: Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města Liberec 
- osoba pro technické záležitosti: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí Odboru hlavního ar-

chitekta 
 
 
 
9. V odstavci 5 článku VII. Ostatní ujednání se mění osoba správce majetku tak, že prona-

jímatel pověřuje zajišťováním činností správce pronajatého majetku Ing. Petra Kolomaz-
níka, vedoucího odboru hlavního architekta. 

 
 
 
10. Text odstavce 9 článku VII. Ostatní ujednání smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 
1. Pronajímatel se zavazuje, že majetkovou hodnotu předmětu nájmu bude v případě 

prodeje některé části teplárenského zařízení průběžně aktualizovat a s předstihem 
sdělí tuto skutečnost písemně nájemci. Vstupní hodnoty pro výpočet budou řešeny 
písemným dodatkem odsouhlaseným pronajímatelem a nájemcem a to podle data 
prodeje části teplárenských zařízení novému nabyvateli, případně dle data pořízení 
nového majetku pronajímatelem, který se stane předmětem nájmu. 
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Článek III. 
Ostatní ujednání 

 
 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní 
ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 
2. Tento dodatek byl schválen na 2. schůzi Rady města Liberec konané dne 17.1.2012 

usnesením č. 45/2012.   
 

3. Účinnost ustanovení tohoto dodatku č. 14 je od 1. 1. 2012, přičemž pro období leden 
2012 se postupuje v zúčtování nájemného dle ustanovení smlouvy a tohoto dodatku. 
Dodatek č. 13 smlouvy pozbývá účinnosti k 31. 12. 2011. 

 
 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy č. 1, 2 a 3 smlouvy a kopie osvědčení 
o registraci pronajímatele za plátce DPH u FÚ Liberec. 

 
 
 
Přílohy: 
 
č. 1 -  Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí 

movitých a nemovitých k datu 1. 1. 2012 
č. 2 -  Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec, zajišťovaných 

nájemcem v roce 2012 
č. 3 - Výpočet výše nájemného za účtované období z majetku Statutárního města Liberec 

pronajatého Teplárně Liberec, a. s. od 1. 1. 2012 
č. 4 -  Kopie osvědčení o registraci Statutárního města Liberec za plátce DPH pod č. j. 

51797/09/192902506719 ze dne 26. 2. 2009 u FÚ Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne:      V Liberci dne: 
   _______________      _______________ 
 
 
Za nájemce:      Za pronajímatele: 
 
 
 
 
…………………….……..………     …………………….……..……… 
      Ing. Tomáš Balcar        Bc. Martina Rosenbergová 
místopředseda představenstva             primátorka města 
 
 
 
 
…………………….……..………  
         Tomáš Buzín 
      člen představenstva 
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Příloha č. 1 
 

ke smlouvě o nájmu věcí movitých a nemovitých 
 

evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 
evid. č. nájemce: TO/T/002/01 

 
 
 

Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení 
tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých k datu 1. 1. 2012 

 

Pořadové 
číslo Soubor majetku a jeho části rok 

pořízení 
Pořizovací 

hodnota v Kč 
1a Teplovody k RD 1993 4 329 458 
1 Celkem Teplofikace 47 RD Doubí 1993 4 329 458 

2a Teplovody (v 2004 doplněno sítí Tp Liberec) 1994 10 752 805 
2a OPS Rychtářská čp. 610 2004 1 027 615 
2b OPS Rychtářská čp. 613 2004 1 022 755 
2c OPS Rychtářská čp. 617 2004 1 021 722 
2d OPS Rychtářská čp. 630 2004 1 017 557 
2e OPS Třešňová čp. 618 2004 1 090 814 
2f OPS Třešňová čp. 624 2004 1 090 695 
2g OPS Kononá čp. 635 2004 1 033 554 
2h OPS Konopná čp. 636 2004 870 411 
2i OPS Konopná čp. 641 2004 1 051 617 
2j OPS Konopná MŠ čp. 776 2004 905 780 
2k OPS Pšeničná čp. 760 2004 811 992 
2l OPS Květ. revoluce čp. 758 2004 819 204 

2m úprava horizont. rozvodů UT Ruprechtice 2004 104 579 
2 Celkem Teplofikace Ruprechtice 1 1994-2004 22 621 100 

3a Teplovody 1995 3 662 928 
3b Tech.část VS ulice Na bojišti 1995 3 002 115 
3 Celkem Teplofikace na Bojišti 1995 6 665 043 

4a Teplovody 1996 7 920 950 
4b OPS ZŚ Orlí 1996 1 173 511 
4c OPS ZŚ Barvířská 1996 1 083 241 
4d OPS OD Baťa 1996 513 863 
4e OPS Česká Beseda 1996 1 027 728 
4 Celkem Teplofikace Liberec – centrum 1996 11 719 293 

5a Teplovody 1996 - 1997 1 406 374 
5b OPS čp. 1201 1996 - 1997 632 771 
5c OPS čp. 1202 1996 - 1997 632 771 
5d OPS čp. 1203 1996 - 1997 632 771 
5e OPS čp. 1204 1996 - 1997 632 771 
5f OPS čp. 1205 1996 - 1997 632 771 
5g OPS čp. 1206 1996 - 1997 632 771 
5 Celkem Teplofikace Zelené údolí 1996 - 1997 5 203 000 
6 Parovod Vratislavice n. N. 1996 14 980 000 
7 DPS Borový vrch 1031 – OPS a teplovod 1995 365 660 
7 Ostatní majetek 7 - 365 660 
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8a Teplovody Horní centrum 1987 233 980 

8b 
Teplovod Sokolská (TÚ – ČP)  
– Horní centrum 

2003, 2007 2 543 320 

8c Chráničky Divadlo F.X.Šaldy – býv. OkÚ 2007 178 238 
8d Teplofikace H. centrum–přípoj. st. knihovna 2005 1 950 819 
8e Připojení PLAZA Šaldovo náměstí v LIberci 2010 6 409 940 
8 Celkem Horní Centrum 1987 - 2010 11 316 297 

1 - 8 CELKEM - 77 199 851 
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Příloha č. 2 
ke smlouvě o nájmu věcí movitých a nemovitých 

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 
 

Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec,  
zajišťovaných nájemcem v roce 2012 

 

POŘ. Č. POPIS Plánované náklady (v Kč) 

1 
TEPLOFIKACE 47 RD DOUBÍ 
MONTÁŽ PROPOJŮ TEPLOVODU 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ

30 000

2 
TEPLOFIKACE RUPRECHTICE 
OPRAVY ČERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY TEPLOVODU 

80 000

3 
TEPLOFIKACE NA BOJIŠTI 
OPRAVY ČERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A REVIZE TN 

30 000

4 

TEPLOFIKACE LIBEREC – CENTRUM 
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A REVIZE TN, ČISTĚNÍ DESKOVÝCH 
VÝMĚNÍKŮ, OPRAVY KOMUNIKAČNÍCH KABELU 
OPRAVY TEPLOVODU A ČISTĚNÍ ROZVODŮ

50 000

5 

TEPLOFIKACE ZELENÉ ÚDOLÍ 
OPRAVA ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ 
OPRAVY TEPLOVODU A KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ

50 000

6 PAROVOD VRATISLAVICE N.N 
OPRAVA  ARMATUR, POTRUBÍ A JÍMEK 

30 000

7 
DPS BOROVÝ VRCH 
OPRAVA CERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR A 
NÁDOB 

30 000

8 
HORNÍ CENTRUM A PLAZA 
OPRAVY KOMUNIKAČNÍCH KABELU 
ÚDRŽBA TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

20 000

CELKEM   Kč 320 000
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Dodatek č.14 Smlouvy o nájmu
věcí movitých a nemovitých

Příloha č. 3

              evid. č. pronajímatele: 7003/01/024
evid. č. nájemce: TO/T/002/01

účtované období: ………. 2012

Fixní složka

č. řádku položka hodnota rozměr
1 pořizovací cena majetku 77 199,851 tis. Kč

2 koeficient Kfix 4,8350908

3 výše fixního nájemného (ř. 1*2) 373 268,29 Kč

Variabilní složka

č. řádku položka hodnota rozměr
4 pořizovací cena majetku 77 199,851 tis. Kč

5 koeficient Kvar 0,0792950

6 dodávka tepla z CZT xxxx TJ
7 výše variabilního nájemného (ř. 4*5*6) XXXX Kč

Celkem nájemné (řádek 3 + 7) XXXX Kč

Za pronajatý majetek v měsíci …………….. 2012

Vám po zaokrouhlení účtujeme CELKEM  částku … XXXX

Poznámky:  
  -V částce nájemného vyjádřené v Kč není zahrnuta daň z přidané hodnoty
  -Údaje o účtovaném období, uvedených číselných hodnotách a o zpracovateli jsou proměnnými výpočtu

V Liberci dne: ……………………..
Vypracoval: …………………….…………….

Schválil: …………………….…………….

z majetku Statutárního města Liberec pronajatého Teplárně Liberec, a. s.
pro období od 1. 1. 2012

              Dodatku Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001

Výpočet výše nájemného za účtované období
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Smlouva o nájmu věcí movitých a nemovitých ze 
dne 3. 1. 2001 

evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 
evid. č. nájemce: TO/T/002/01 

v úplném znění dle Dodatků č. 1 až č. 14 
 
 

uzavřené v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů 

 
 
 

Smluvní strany 
 

Pronajímatel: 
 

Statutární město Liberec 
 
zastoupené:  Bc. Martinou 
                      Rosenbergovou,  
                     primátorkou města  
 
 
 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1,  
460 59 Liberec 1 
 
zapsaná dnem 1. května 1992 v oddílu 
B, vložce číslo 242 obchodního rejstří-
ku vedeného Krajským soudem v Ústí 
nad Labem 
 
 
 
 
 
 
Identifikační číslo: 00 26 29 78  
DIČ: CZ00262978 
Bankovní spojení:Česká spořitelna a.s. 
bankovní účet číslo: 
4096222/0800 

 
(dále jen „pronajímatel“) 

Nájemce: 
 

Teplárna Liberec, a. s. 
 
zastoupená: Ing. Tomášem Balcarem, 
    místopředsedou představenstva 
    a Tomášem Buzínem, členem 
    představenstva společnosti 
 
se sídlem: Liberec 4, tř. Dr. Milady  
Horákové 641/34a, PSČ: 460 01 
 
zapsaná dnem 13. února 1995 v oddílu B, 
vložce číslo 653 obchodního rejstříku ve-
deného Krajským soudem v Ústí nad La-
bem 
 
Korespondenční adresa: 
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 
P.O.BOX 68, 
460 31 Liberec 1 
 
Identifikační číslo: 62 24 16 72  
DIČ: CZ62241672 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
bankovní účet číslo  
4182972/0800 
 

(dále jen „nájemce“) 
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Článek I. 

PREAMBULE 
 
Statutární město Liberec zveřejnilo záměr pronajmout soubory teplárenských zařízení na 
území města Liberec (movitý a nemovitý majetek) viz dále a zveřejnilo ho na úřední desce 
od 20. 11. 2000 do 5. 12. 2000. Na základě usnesení č. 579/2000 Rady města č. 21 ze dne 
12. 12. 2000 a výsledků výběrového řízení nájemce teplárenského zařízení v majetku Města 
Liberec, byla k zajištění ucelené a komplexní činnosti na zařízeních a v objektech pronajíma-
tele v oblasti dodávek tepla a služeb s tím spojených v lokalitě Liberec vybrána Teplárna Li-
berec, a.s. Obě strany následně uzavírají podle ustanovení občanského zákoníku k provozo-
vání teplárenských zařízení v majetku Města Liberec tuto nájemní smlouvu. 

 
 

Článek II. 
ÚČEL NÁJMU 

 
Tato nájemní smlouva se uzavírá za účelem zajištění podnikatelského záměru nájemce v ob-
lasti výroby a rozvodu včetně prodeje jednotlivých komodit energií, stanovených zákonem č. 
222/1994 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, na základě udělených autorizací MPO ČR na :  

- výrobu tepla č. 319 604 109 360 00A ze dne 1. 4. 1996 
- rozvod tepla č. 329 604 112 020 00A ze dne 1. 4. 1996 

 
 

Článek III. 
PŘEDMĚT NÁJMU 

 
1. Pronajímatel je výlučným a neomezeným vlastníkem veškerého majetku, věcí movitých 

a nemovitých dle soupisu uvedeného v příloze č. 1 „Soubory majetku pronajatých teplá-
renských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých k datu 1. 1. 
2012“, který je nedílnou součástí této smlouvy. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn 
tento majetek pronajímat. 

 
2. Nájemce není oprávněn pronajatý majetek, který je předmětem této smlouvy, odepiso-

vat. 
 
3. Pronajímatel touto smlouvou přenechává za úplatu nájemci majetek sestávající z věcí 

movitých a nemovitých, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Soubory majetku 
pronajatých teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých 
k datu 1. 1. 2012“, a která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
4. Předmět nájmu byl oběma smluvními stranami shledán ve stavu způsobilém smluvené-

mu užívání bez vad a nájemce se zavazuje ho v tomto stavu na svůj náklad udržovat a 
opravovat. K tomu současně povede technickou dokumentaci k provozovaným zaříze-
ním tak, aby byla k dispozici trvale v aktuálním stavu. 

 
5. Technické zhodnocení (ve smyslu ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.) na pronajatých 

věcech je nájemce oprávněn provádět jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tech-
nické zhodnocení, odsouhlasené pronajímatelem, bude hrazeno nájemcem. Nájemce 
bude toto technické zhodnocení podle § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních 
z příjmů ve znění pozdějších předpisů odepisovat. Při ukončení nájemní smlouvy prona-
jímatel uhradí nájemci zůstatkovou cenu tohoto technického zhodnocení, a to v termínu 
nejpozději do 60 dnů od vzájemného odsouhlasení vynaložených investic za dobu plat-
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nosti smlouvy ze strany nájemce. V případě, že se nájemce dohodne s pronajímatelem 
jinak než je výše uvedeno, může být u konkrétní akce hrazeno technické zhodnocení 
pronajímatelem přímo, a to formou řádné investice schválené radou města. 

 
 

 Článek IV. 
DOBA NÁJMU 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. ledna 2001. 
 
2. Platnost této smlouvy může být ukončena pouze písemnou dohodou a výpověď musí být 

doručena druhé straně, jinak je neplatná. V případě ukončení nájmu písemnou dohodou 
obou smluvních stran může dojít k zániku závazkového vztahu ke kterémukoliv datu, na 
němž se oprávnění zástupci dohodnou. Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím po-
sledního dne příslušného kalendářního měsíce. 

 
3. Platnost smlouvy může být ukončena způsobem uvedeným v obecně závazných předpi-

sech. 
 
4. Doba nájmu se ukončí okamžitým odstoupením ze strany pronajímatele v těchto přípa-

dech: 
- užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu předmět nájmu v rozporu s ustanovením 

článku III. odst. 4 této smlouvy 
- je-li nájemce v prodlení s placením nájemného přes písemnou výstrahu po dobu delší 

než 3 měsíce 
- hrozí-li v důsledku prováděných změn na předmětu nájmu pronajímateli značná ško-

da 
- provede-li nájemce na pronajatých věcech změny bez souhlasu pronajímatele 
- užívá-li nájemce předmět nájmu v rozporu s ustanovením článku VI. odst. 2 této 

smlouvy nedojde-li k uzavření některého z dodatků k této smlouvě podle článku VI. 
odst. 3 a 11 této smlouvy 

 
 (okamžité odstoupení musí být dáno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je 
neplatné). 
 

5. Platnost a účinnost této smlouvy končí při ztrátě oprávnění nájemce uvedených v článku 
II. této smlouvy. 

 
6. Nájemce je v případě skončení nájmu povinen vyklidit předmět nájmu ke dni skončení 

nájmu, nebude-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Po dobu vyklizení platí nájemce 
úhradu ve výši nájemného se splatností jako v případě nájemného. 

 
 

Článek V. 
CENA NÁJMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1.1 Nájemné za užívání předmětu nájmu pro období od 1. 1. 2012 bylo stanoveno dohodou 

smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
v dále popsané konstrukci a platí se měsíčně pozadu (po skončení účtovaného období). 
Celková výše nájemného bude rozdělena na složku fixní, závislou na objemu pronajaté-
ho majetku, a na složku variabilní, která bude stanovena dle skutečné celkové dodávky 
tepelné energie ze soustavy CZT (bez přímých dodávek ze zdroje) a objemu pronajaté-
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ho majetku. Fixní a variabilní složka nájemného bude pronajímatelem fakturována ná-
jemci měsíčně v jedné faktuře. 

1.1.1 Fixní složka nájemného za účtované období se stanoví součinem výše pořizo-
vací ceny pronajatého majetku v tis. Kč uvedeného na 3 desetinná místa a koe-
ficientem Kfix rovnajícímu se hodnotě 4,8350908. 

 
1.1.2 Variabilní složka nájemného se za účtované období stanoví součinem celkové 

skutečné dodávky tepelné energie ze soustavy CZT za měsíc vyjádřené v TJ na 
3 desetinná místa a koeficientem Kvar rovnajícímu se hodnotě 0,0792950 a ob-
jemem pronajatého majetku v tis. Kč pořizovací ceny s přesností na 3 desetinná 
místa za účtované období. 

 
1.2 Účtovaným obdobím je stanoven kalendářní měsíc. Výše pronajatého majetku se určí 

podle stavu platného k poslednímu dni účtovaného období a za objem dodávky tepelné 
energie se použije hodnota skutečné dodávky v účtovaném období. (tzn. za leden se 
uplatní údaj za leden s promítnutím všech skutečností provedených v tomto období – 
např. reklamace, atd.). 
 

1.3 Nájemce se zavazuje, že bude pravidelně pronajímateli na elektronickou adresu: 
kolomaznik.petr@magistrat.liberec.cz 
(případně na tvrznikova.klara@magistrat.liberec.cz) 

poskytovat do 10. pracovního dne po skončení kalendářního měsíce relevantní údaje o 
objemu pronajatého majetku a výši celkových skutečných dodávek tepla za hodnocené 
období tak, aby tento mohl vystavit potřebné daňové a účetní doklady fakturace v náleži-
té formě. Tyto údaje budou předávány ve formátu uvedeném v příloze této smlouvy, kte-
rá je nedílnou součástí smlouvy pod označením příloha č. 3 - Výpočet výše nájemného 
za účtované období. Případnou změnu elektronické adresy pro doručování údajů pro 
fakturaci uvedenou výše oznámí pronajímatel nájemci písemně do 20. dne účtovaného 
měsíce. 

 
1.4 Pronajímatel se zavazuje, že do 15. pracovního dne po skončení kalendářního měsíce 

vystaví a odešle nájemci fakturu se splatností 14 dnů za pronájem majetku v účtovaném 
období, jejíž přílohou bude vyplněná příloha č. 3 - Výpočet výše nájemného za účtované 
období s daty zúčtovaného období. 
 

1.5 Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den kalendářního mě-
síce, za který je nájemné účtováno. 
 

1.6 Fakturace nájemného za měsíce leden až prosinec 2012 se vyúčtuje měsíčně a to podle 
pravidel výše uvedených. Nájemce zašle pronajímateli ve smyslu odstavce 1.3 této 
smlouvy podklady obsahující vyplněnou přílohu č. 3 s údaji za příslušný kalendářní mě-
síc roku 2012. 

 
 
2. Pronajímatel je plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 

znění pozdějších předpisů a stanovená výše této daně bude připočtena k hodnotě cel-
kového nájemného a rovněž bude uvedena na faktuře mající náležitosti účetního a da-
ňového dokladu dle platných předpisů.  

 
3. Případné změny v rozsahu pronajatého majetku a jeho pořizovacích hodnotách uvede-

ného v příloze č. 1 se pronajímatel zavazuje projednat s nájemcem a navrhnout uzavře-
ní dodatku měnící přílohu č. 1 do konce kalendářního měsíce, ve kterém ke změnám do-
jde. Objem majetku pro výpočet nájemného bude vstupovat do výpočtu dle aktuální 
platné přílohy č. 1. 
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4. Podkladem pro úhradu nájemného bude faktura mající náležitosti účetního a daňového 
dokladu dle platných právních předpisů. 

 
5. Fakturovaná částka je zaplacena dnem připsání na účet pronajímatele. 
 
6. Při nedodržení lhůt splatnosti faktur se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z neza-

placené částky za každý den prodlení až do jejího úplného zaplacení. 
 
7. Kontaktní bankovní číslo účtu pronajímatele, na který bude nájemce poukazovat pravi-

delné platby nájemného je 43-3930990227/0100. 
 
 

Článek VI. 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Nájemce si před uzavřením smlouvy prohlédl předmět nájmu a prohlašuje, že předmět 

nájmu je plně způsobilý k užívání nájemcem k účelům, k nimž je pronajat. 
 
2. Nájemce se zavazuje užívat pronajatý předmět nájmu pouze k činnosti, která je předmě-

tem jeho povoleného předmětu činnosti a v souladu s touto smlouvou a zavazuje se o 
předmět nájmu pečovat. 

 
3. Nájemce bude provádět na své náklady běžnou údržbu a opravy (ve smyslu ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu usta-
novení zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty) tak, aby na pronajatých vě-
cech nevznikla škoda, zajišťováním pravidelných revizí, opravami a údržbou a udržovat 
předmět nájmu a jeho zařízení ve stavu způsobilém k smluvně určenému způsobu uží-
vání a ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. 
Pro období roku 2012 je rozsah revizí obsažen v příloze č. 4 této smlouvy „Rozsah nut-
ných revizí pro rok 2012“. O rozsahu nutných revizí pronajatého majetku v daném roce 
se obě smluvní strany zavazují jednat v závěru roku předchozího tak, aby dodatek k této 
smlouvě byl uzavřen nejpozději 31. ledna následujícího roku. 
 

4. V případě, že budou revizemi zjištěny závady na předmětu nájmu nad rámec sjedna-
ných oprav a údržby, je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele, který 
rozhodne nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení takového oznámení o dalším 
postupu ke zjednání nápravy tak, aby byl předmět nájmu způsobilý ke sjednanému způ-
sobu užívání. 

 Pro období roku 2012 je plán oprav a údržby nájemce obsažen v příloze č. 2 této 
smlouvy „Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec, zajišťo-
vaných nájemcem v roce 2012“. Pro období následujících let platí ustanovení článku VI. 
odst. 11 této smlouvy. 

 
5. Nájemce je povinen v pronajatém objektu a souvisejících prostorách zabezpečit dodržo-

vání opatření protipožární ochrany a bezpečnosti a hygieny práce podle obecně závaz-
ných právních předpisů, zabezpečit plnění a dodržování závazných právních předpisů 
ochrany životního prostředí v souvislosti s provozní činností nájemce se zaměřením na 
zákon o vodách, zákon o ovzduší, zákon o odpadech a zákon o chemických látkách 
v platném znění včetně předpisů prováděcích a souvisejících včetně rozhodnutí orgánů 
státní správy. 

 
6. Veškeré stavební úpravy je nájemce oprávněn provádět pouze po předchozím písem-

ném povolení pronajímatele a při dodržování příslušných předpisů stavebních, bezpeč-
nostních, hygienických, ochrany životního prostředí a jiných souvisejících předpisů pro-
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najímatele, které mu budou pro každý konkrétní případ stanoveny v rámci písemného 
povolení pronajímatele. 

 
7. Nájemce není oprávněn změnit způsob užívání předmětu nájmu. 
 
8. Nájemce se zavazuje umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě kontrolu předmětu 

nájmu, dodržování závazků a povinností nájemce plynoucí z této smlouvy, jakož i kon-
trolu realizace plánu oprav a údržby pronajatého majetku, realizaci technického zhodno-
cení a provádění revizí, včetně odstranění vad z revizí. 

 
9. Pronajímatel se zavazuje, že neumožní přístup k pronajatému majetku třetí straně bez 

vědomí nájemce, pokud se nejedná o pracovníky firmy provádějící opravy na pronaja-
tém majetku. 

 
10. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli veškerou škodu, kterou způsobí užíváním 

předmětu nájmu sám nebo kterou způsobí osoby v pronajímaném majetku zdržující se 
se souhlasem nájemce, která vznikne v době nájmu na předmětu nájmu až do jeho vy-
klizení a předání pronajímateli. 

 
11. O rozsahu udržování a oprav pronajatého majetku v daném roce se obě smluvní strany 

zavazují jednat v závěru předchozího roku tak, aby dodatek k této smlouvě byl uzavřen 
nejpozději do 31. ledna následujícího roku. 

 
12. Nájemce je provozovatelem vyhrazených technických zařízení (dle příslušných provoz-

ních předpisů), která jsou součástí pronajatých věcí a zajišťuje na svůj náklad provádění 
předepsaných revizí, prohlídek a zkoušek ve lhůtách stanovených platnými předpisy. 

 
13. Nájemce určuje odpovědnou osobou za plnění povinností spojených s provozní činností 

předmětu nájmu v rozsahu platnosti této smlouvy pana ing. Romana Petrucha, vedoucí-
ho výroby. 

 
14. Nájemce má za povinnost pronajaté věci pojistit na své náklady společně s vlastními 

věcmi proti živelným událostem, rozsah pojištění je shodný s pojištěním majetku ve 
vlastnictví Teplárny Liberec, a.s. (tj. pojištění proti veškerým živelním rizikům s výjimkou 
rizika požáru). 

 
15. Nájemce se zavazuje k povinnosti, že v případě vzniku jakékoliv škody na majetku pro-

najímatele nebo ekologické havárie učiní veškerá opatření směřující k bezodkladnému 
odstranění škod a jejich následků. O vzniku škody nebo ekologické havárii a přijatých 
opatřeních je nájemce povinen okamžitě informovat pronajímatele (ústně, telefonicky). 

 
16. V případě, že bude na pronajímateli uplatněn nárok na nápravu či odstranění ekologic-

kých škod včetně uložených sankcí vyplývajících ze škod, za které odpovídá nájemce 
nebo které byly způsobeny v důsledku jeho činnosti, je nájemce povinen veškeré takové 
škody či náklady pronajímateli uhradit ihned, jakmile mu budou přeúčtovány. 

 
17. Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré skutečnosti, které vedou 

k zásahům orgánů státní správy. 
 
18. Pronajímatel zřizuje pro účely řádné péče o pronajatý majetek, zajištění základních po-

vinností pronajímatele, jakož i pro kontrolu plnění povinností nájemce dle této smlouvy 
osobu odpovědnou za pronajatý majetek, tj. městský energetik. Do působnosti tohoto 
správce patří zejména: 

- zastupování povinností pronajímatele navenek (např. s orgány státní správy,…) nebo 
zajištění písemné plné moci 
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- vystavování faktur za Město za nájem dle smlouvy (viz příloha č. 3) 
 
Ve spolupráci s odborem správy kapitálu zajistí: 
- dohled nad úplností majetku dle inventárního seznamu 
- stanoviska pronajímatele ke změně užívání pronajaté věci nebo k jejímu vyřazení. 
 

19. Nájemce zřizuje pro účely řádné péče o najatý majetek seznam odpovědných osob ná-
jemce. Do jejich působnosti patří zejména: 

- dodržování způsobu užívání pronajaté věci v souladu s podnikatelským záměrem ná-
jemce, s rozhodnutím orgánů státní správy, jakož i v souladu s předpisy k užívání 
stanovených výrobcem 

- provádění soustavné péče o majetek, tj. realizace pravidelných oprav a údržby a 
k zajištění, že nebude užíván majetek ve stavu, který nesplňuje způsobilost po strán-
ce bezpečnosti a hygieny práce nebo u kterého nebyly včas provedeny příslušné 
kontroly, zkoušky a revize 

- kontrola provádění předepsaných revizí a odstranění vad z těchto revizí 
- předkládání návrhů ke změně užívání pronajaté věci nebo k vyřazení věci 

z pronajatého majetku 
- dohled nad úplností majetku dle inventárního seznamu. 
 

20. Inventarizace pronajatého majetku bude provedena ve smyslu platných předpisů prona-
jímatele o inventarizaci majetku pro příslušné účetní období za účasti odpovědných osob 
pronajímatele i nájemce. 

 
 

Článek VII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Nájemce souhlasí s tím, že nemá vůči pronajímateli nárok na úhradu vynaložených fi-

nančních nákladů na opravy a údržbu pronajatého majetku dle článku VI. odst. 3. 
 
2. Strany se zavazují, že poznatky a informace, jakož i materiály získané na základě čin-

ností poskytovaných z této smlouvy neposkytnou třetím osobám ani je jinak nezneužijí. 
 
3. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez před-

chozího písemného souhlasu pronajímatele. 
 
4. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání: 

a) za nájemce: smluvní záležitosti – Ing. Marcela Burianová, manažer nákupu 
  technické záležitosti – Ing. Roman Petruch, vedoucí výroby 
  platební podmínky – Ing. Pavel Jurica, vedoucí ekonom 
 
b) za pronajímatele: osoba pro smluvní záležitosti – Bc. Martina Rosenbergová, primá-

torka města Liberec 
  osoba pro technické záležitosti – Ing. Petr Kolomazník, vedoucí Od-

boru hlavního architekta 
 

5. Zajišťováním činnosti správce pronajatého majetku pověřuje pronajímatel pracovníka 
ing. Petra Kolomazníka, vedoucího Odboru hlavního architekta. Nájemce předá prona-
jímateli do 14 dnů po podpisu této smlouvy seznam odpovědných osob za pronajatý ma-
jetek a tento předá pověřenému správci pronajímatele. 

 
6. V případě skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajaté věci ve stavu odpovídají-

címu sjednanému způsobu užívání k datu ukončení nájemní smlouvy. Dojde-li k poško-
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zení nebo nadměrnému opotřebení pronajatých věcí, odpovídá nájemce za škody způ-
sobené poškozením nebo nadměrným opotřebením. 

 
7. Pronajímatel se zavazuje, že v případě prodeje pronajímaného majetku, jehož je vlastní-

kem, učiní první nabídku nájemci. Tento odstavec se týká pouze venkovních rozvodů. 
 
8. Pronajímatel se zavazuje, že nejpozději do 31. 5. 2001 zajistí vypracování odborného 

posudku znalce v oboru stavebnictví, kterým se stanoví finanční vyjádření, ocenění sta-
vební a technologické části pro jednotlivých šest teplárenských celků, jež jsou předmě-
tem nájmu. Dále tento posudek určí majetkové hodnoty ucelených technologických částí 
předmětných teplárenských souborů, a to na majetek odpovídající hodnotě vlastních 
výměníkových stanic, rozvodů tepelné sítě a odběratelských objektových předávacích 
stanic. Tyto podklady následně předá pronajímatel do 30. 6. 2001 písemnou formou ná-
jemci. 

 
9. Pronajímatel se zavazuje, že majetkovou hodnotu předmětu nájmu bude v případě pro-

deje některé části teplárenského zařízení průběžně aktualizovat a s předstihem sdělí tu-
to skutečnost písemně nájemci. Vstupní hodnoty pro výpočet budou řešeny písemným 
dodatkem odsouhlaseným pronajímatelem a nájemcem a to podle data prodeje části 
teplárenských zařízení novému nabyvateli, případně dle data pořízení nového majetku 
pronajímatelem, který se stane předmětem nájmu. 

 
10. Pronajímatel se zavazuje, že při privatizaci domů z majetku města stanoví v kupní 

smlouvě s novým nabyvatelem řešení věcného břemene ke stávajícím rozvodným teplá-
renským a měřicím zařízením, pokud se tam vyskytují a nebo alespoň v kupní smlouvě 
uvede, jaká a v čím vlastnictví jsou a budou měřicí a tepelná rozvodná zařízení a jak je 
zajištěn přístup k nim. 

 
 

Článek VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zá-

konem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Tato smlouva se považuje za úplnou smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami a 
sjednává se, že ruší všechny předcházející ústní, písemné nebo implicitní ujednání a 
smlouvy. 

 
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 

formou písemného číslovaného dodatku. Dodatek se vyhotovuje v takovém počtu 
propisů v kolika byla vyhotovena tato smlouva (článek VIII. odst. 7). 

 
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem sjednaného nájemního poměru (viz článek IV. této smlouvy). 
 

5. Tento dodatek byl schválen na 2. schůzi Rady města Liberec konané dne 17.1.2012 
usnesením č. 45/2012.   
 

6. Smluvní strany vyslovily souhlas se zveřejněním smlouvy na webu města Liberec. 
 

7. Smluvní strany se dohodly, že jestliže dojde ke změnám v obchodní registraci nebo 
ve způsobilosti v podnikání, má dotčená strana povinnost oznámit druhé dotčené 
straně veškeré vzniklé změny, a to nejpozději do 30 dnů od doby, kdy tyto změny na-
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staly (např. předat nový výpis z obchodního rejstříku nebo ostatní změněné doklady). 
Tyto písemnosti jsou součástí smlouvy. 

 
8. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění smluvených povinností 

okolnostmi vyšší moci, jsou smluvní strany, jestliže tato překážka trvá, zbaveny 
v rozsahu přiměřeném těmto okolnostem povinností vyplývajících z této smlouvy. 
Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti v době uzavření této smlouvy nepředví-
datelné, které nastaly nezávisle na vůli povinné strany, a které této smluvní straně 
přechodně nebo trvale zabraňují splnit smluvní povinnosti. Vyšší mocí jsou zejména 
přírodní katastrofy (např. zemětřesení, sesuvy půdy, povodně), válka a situace po-
dobné válečným situacím, požáry, výbuchy, stávky apod. Smluvní strana, která se 
odvolává na vyšší moc, je vázána neprodleně druhou smluvní stranu o vzniku takové 
překážky písemně uvědomit a v případě potřeby ji doložit. Odvolání na vyšší moc ne-
zbavuje smluvní stranu platební povinnosti za již uskutečněné plnění. 

 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po 

podpisu smlouvy obdrží nájemce i pronajímatel po dvou výtiscích. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, a že tato smlouva 
byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, či za nápadně nevýhod-
ných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
12. č. 1  Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah 

věcí movitých a nemovitých k datu 1. 1. 2012 
13. č. 2  Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec, zajišťo-

vaných nájemcem v roce 2012 
14. č. 3  Výpočet výše nájemného za účtované období z majetku Statutárního města 

Liberec pronajatého Teplárně Liberec, a. s. od 1. 1. 2012 
15. č. 4  Rozsah nutných revizí pro rok 2012 

 
 
 
 
 
 
V Liberci dne:      V Liberci dne: 
   _______________      _______________ 
 
 
Za nájemce:      Za pronajímatele: 
 
 
 
 
…………………….……..………     …………………….……..……… 
      Ing. Tomáš Balcar     Bc. Martina Rosenbergová 
místopředseda představenstva     primátorka města 
 
 
 
 
…………………….……..………  
         Tomáš Buzín 
      člen představenstva 
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Příloha č. 1 
 

ke smlouvě o nájmu věcí movitých a nemovitých 
 

evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 
evid. č. nájemce: TO/T/002/01 

 
 
 

Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení 
tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých k datu 1. 1. 2012 

 

Pořadové 
číslo Soubor majetku a jeho části rok 

pořízení 
Pořizovací 

hodnota v Kč 
1a Teplovody k RD 1993 4 329 458 
1 Celkem Teplofikace 47 RD Doubí 1993 4 329 458 

2a Teplovody (v 2004 doplněno sítí Tp Liberec) 1994 10 752 805 
2a OPS Rychtářská čp. 610 2004 1 027 615 
2b OPS Rychtářská čp. 613 2004 1 022 755 
2c OPS Rychtářská čp. 617 2004 1 021 722 
2d OPS Rychtářská čp. 630 2004 1 017 557 
2e OPS Třešňová čp. 618 2004 1 090 814 
2f OPS Třešňová čp. 624 2004 1 090 695 
2g OPS Kononá čp. 635 2004 1 033 554 
2h OPS Konopná čp. 636 2004 870 411 
2i OPS Konopná čp. 641 2004 1 051 617 
2j OPS Konopná MŠ čp. 776 2004 905 780 
2k OPS Pšeničná čp. 760 2004 811 992 
2l OPS Květ. revoluce čp. 758 2004 819 204 

2m úprava horizont. rozvodů UT Ruprechtice 2004 104 579 
2 Celkem Teplofikace Ruprechtice 1 1994-2004 22 621 100 

3a Teplovody 1995 3 662 928 
3b Tech.část VS ulice Na bojišti 1995 3 002 115 
3 Celkem Teplofikace na Bojišti 1995 6 665 043 

4a Teplovody 1996 7 920 950 
4b OPS ZŚ Orlí 1996 1 173 511 
4c OPS ZŚ Barvířská 1996 1 083 241 
4d OPS OD Baťa 1996 513 863 
4e OPS Česká Beseda 1996 1 027 728 
4 Celkem Teplofikace Liberec – centrum 1996 11 719 293 

5a Teplovody 1996 - 1997 1 406 374 
5b OPS čp. 1201 1996 - 1997 632 771 
5c OPS čp. 1202 1996 - 1997 632 771 
5d OPS čp. 1203 1996 - 1997 632 771 
5e OPS čp. 1204 1996 - 1997 632 771 
5f OPS čp. 1205 1996 - 1997 632 771 
5g OPS čp. 1206 1996 - 1997 632 771 
5 Celkem Teplofikace Zelené údolí 1996 - 1997 5 203 000 
6 Parovod Vratislavice n. N. 1996 14 980 000 
7 DPS Borový vrch 1031 – OPS a teplovod 1995 365 660 
7 Ostatní majetek 7 - 365 660 
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8a Teplovody Horní centrum 1987 233 980 

8b 
Teplovod Sokolská (TÚ – ČP)  
– Horní centrum 

2003, 2007 2 543 320 

8c Chráničky Divadlo F.X.Šaldy – býv. OkÚ 2007 178 238 
8d Teplofikace H. centrum–přípoj. st. knihovna 2005 1 950 819 
8e Připojení PLAZA Šaldovo náměstí v LIberci 2010 6 409 940 
8 Celkem Horní Centrum 1987 - 2010 11 316 297 

1 - 8 CELKEM - 77 199 851 
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Příloha č. 2 
ke smlouvě o nájmu věcí movitých a nemovitých 

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 
 

Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec,  
zajišťovaných nájemcem v roce 2012 

 

POŘ. Č. POPIS Plánované náklady (v Kč) 

1 
TEPLOFIKACE 47 RD DOUBÍ 
MONTÁŽ PROPOJŮ TEPLOVODU 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ

30 000

2 
TEPLOFIKACE RUPRECHTICE 
OPRAVY ČERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY TEPLOVODU 

80 000

3 
TEPLOFIKACE NA BOJIŠTI 
OPRAVY ČERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A REVIZE TN 

30 000

4 

TEPLOFIKACE LIBEREC – CENTRUM 
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A REVIZE TN, ČISTĚNÍ DESKOVÝCH 
VÝMĚNÍKŮ, OPRAVY KOMUNIKAČNÍCH KABELU 
OPRAVY TEPLOVODU A ČISTĚNÍ ROZVODŮ

50 000

5 

TEPLOFIKACE ZELENÉ ÚDOLÍ 
OPRAVA ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ 
OPRAVY TEPLOVODU A KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ

50 000

6 PAROVOD VRATISLAVICE N.N 
OPRAVA  ARMATUR, POTRUBÍ A JÍMEK 

30 000

7 
DPS BOROVÝ VRCH 
OPRAVA CERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR A 
NÁDOB 

30 000

8 
HORNÍ CENTRUM A PLAZA 
OPRAVY KOMUNIKAČNÍCH KABELU 
ÚDRŽBA TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

20 000

CELKEM   Kč 320 000
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Dodatek č.14 Smlouvy o nájmu
věcí movitých a nemovitých

Příloha č. 3

              evid. č. pronajímatele: 7003/01/024
evid. č. nájemce: TO/T/002/01

účtované období: ………. 2012

Fixní složka

č. řádku položka hodnota rozměr
1 pořizovací cena majetku 77 199,851 tis. Kč

2 koeficient Kfix 4,8350908

3 výše fixního nájemného (ř. 1*2) 373 268,29 Kč

Variabilní složka

č. řádku položka hodnota rozměr
4 pořizovací cena majetku 77 199,851 tis. Kč

5 koeficient Kvar 0,0792950

6 dodávka tepla z CZT xxxx TJ
7 výše variabilního nájemného (ř. 4*5*6) XXXX Kč

Celkem nájemné (řádek 3 + 7) XXXX Kč

Za pronajatý majetek v měsíci …………….. 2012

Vám po zaokrouhlení účtujeme CELKEM  částku … XXXX

Poznámky:  
  -V částce nájemného vyjádřené v Kč není zahrnuta daň z přidané hodnoty
  -Údaje o účtovaném období, uvedených číselných hodnotách a o zpracovateli jsou proměnnými výpočtu

V Liberci dne: ……………………..
Vypracoval: …………………….…………….

Schválil: …………………….…………….

z majetku Statutárního města Liberec pronajatého Teplárně Liberec, a. s.
pro období od 1. 1. 2012

              Dodatku Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001

Výpočet výše nájemného za účtované období
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Příloha č. 4 
 
 

ke smlouvě o nájmu věcí movitých a nemovitých 
 

evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 
evid. č. nájemce: TO/T/002/01 

 

Rozsah nutných revizí pro rok 2012 
 

POŘ. Č. Název Revize 

1 TEPLOFIKACE 47 RD DOUBÍ E,T

2 TEPLOFIKACE RUPRECHTICE E,T

3 TEPLOFIKACE NA BOJIŠTI E,T

4 TEPLOFIKACE LIBEREC – CENTRUM E,T

5 TEPLOFIKACE ZELENÉ ÚDOLÍ E,T

6 Parovod Vratislavice n.N. OK

7 DPS Borový vrch E,T

8 HORNÍ CENTRUM A PLAZA 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 
Rozsah revizí vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení je označen následují-
cím symbolem: 
E – zařízení elektro 
T – tlakové zařízení 
OK – ocelová konstrukce 
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Seznam odpovědných* osob dle článku VI. bodu 19  
 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých 

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 
 
 
poř. 
číslo 

název rok po-
řízení 

pořizovací 
cena (Kč) 

odpovědný 
zástupce 

1 TEPLOFIKACE 47 RD DOUBÍ 1993 4 329 458 Ing. J. Stehlík 
2 

TEPLOFIKACE RUPRECHTICE 
1994-
2004 

22 621 100 Ing. J. Stehlík 

3 TEPLOFIKACE NA BOJIŠTI 1995 6 665 043 Ing. J. Stehlík 
4 TEPLOFIKACE LIBEREC – 

CENTRUM 
1996 11 719 293 Ing. J. Stehlík 

5 
TEPLOFIKACE ZELENÉ ÚDOLÍ 

1996-
1997 

5 203 000 Ing. J. Stehlík 

6 Parovod Vratislavice n.N. 1996 14 980 000 Ing. J. Stehlík 
7 DPS borový vrch 1995 365 660 Ing. J. Stehlík 
8 

HORNÍ CENTRUM A PLAZA 
1987-
2010 

11 316 297 Ing. J. Stehlík 

 celkem  77 199 851  
 
 
 
*Odpovědná osoba je zodpovědná zejména za : 
- dohled nad úplností majetku dle inventárního seznamu 
- řádnou péči o provozovaný majetek z hlediska provádění oprav, údržby, pravidelných kontrol, zkou-
šek a revizí 
- dodržování způsobu užívání provozovaného majetku v souladu s podnikatelským záměrem společ-
nosti, s rozhodnutím orgánů státní správy a v souladu s předpisy k užívání stanovenými výrobcem 
- odstraňování závad z prováděných kontrol a revizí 
- předkládání návrhů ke změně užívání pronajaté věci nebo k vyřazení věci provozovaného (pronaja-
tého) majetku 
- archivace aktuální technické dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby odpovědné jmenoval: 
 
 
V Liberci dne: 
 
 
 
…………………….……..………     …………………….……..……… 
      Ing. Tomáš Balcar     Tomáš Buzín 
místopředseda představenstva          člen představenstva 

Příloha k usnesení č. 138/2012


	U12M04 Prilohy.pdf
	Příloha k usn.č.97_2012_ bod II.pdf
	Příloha k usn.č.97_2012_bod III
	115
	116
	138 1.
	138 22.
	138 3.




