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2.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy - činnost Jednotného kontaktního 
místa v roce 2015 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenské-
ho   

odbor, oddělení: správní a živnostenský 

telefon: 48 524 3711 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: v radě města dne 10. 2. 2015 

s Ing. Jindřichem Fadrhoncem 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

přijetí neinvestiční dotace na výkon činnosti Jednotného kontaktního místa v roce 2015 v cel-
kové výši 300 000,- Kč; 
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a  u k l á d á 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zajistit zařa-
zení příslušné poskytnuté dotace v celkové výši 300 000,- Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 

Termín: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

 

 

 
Důvodová zpráva 

Na základě ustanovení § 13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, je od 
28. 2. 2009 na vybraných obecních živnostenských úřadech vykonávána činnost Jednotných 
kontaktních míst (dále jen „JKM“). Seznam vybraných obecních živnostenských úřadů (včet-
ně Magistrátu města Liberec) je stanoven vyhláškou č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví se-
znam jednotných kontaktních míst, v platném znění. 

Ministerstvo obchodu a průmyslu (dále jen „MPO“) proto rozhodlo o poskytnutí neinvestič-
ních dotací vybraným obcím na výkon činnosti JKM v roce 2015, pro Magistrát města Libe-
rec rozhodnutím ze dne 19. ledna 2015, evidenční číslo: 51100/2015/03 (viz příloha). 

Finanční částka 300 000,- Kč je na příslušný rok převedena z rozpočtové kapitoly MPO ve 
prospěch čísla účtu Libereckého kraje. Ve spolupráci s krajským úřadem je zajištěno dokon-
čení celého dotačního procesu. Nevyužité finanční prostředky za rok 2015 musí být vráceny 
na účet MPO prostřednictvím krajského úřadu do 25. února 2016. 

JKM byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu 
Evropské unie (EU). Kromě České republiky byla JKM zřízena i ve všech ostatních členských 
státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) za účelem poskytnout podni-
katelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání. Cílem JKM je pomoc podnikate-
lům v  oblasti poskytování služeb. 

Vedle informací vztahujících se k zahájení podnikání v České republice (např. požadavky pro 
vydání oprávnění k podnikání, povinnost uhradit správní poplatek, povinné pojištění, apod.) 
JKM poskytuje i obecné informace o podnikání v jiných členských státech EU a EHP. Díky 
propojení sítě JKM mezi všemi členskými státy je získávání informací ze zahraničí značně 
usnadněno. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 
















