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1. dohodu o společném postupu mezi statutárním městem Liberec, společností ENERGIE 
Holding a.s., společností MVV Energie CZ a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. dle 
přílohy č. 1 

2. věcný záměr projektu GreenNet – řešení systému centrálního zásobování teplem na území 
statutárního města Liberec, určeného k dalšímu rozpracování (dále jen „věcný záměr“) dle 
přílohy č. 2 

u k l á d á  

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat příslušné dokumenty 

T: neprodleně 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 

a) zajistit zhotovení nezávislé studie, která prověří 

a. předpokládané pozitivní i negativní dopady tzv. „nulové“ varianty modernizace teplárny 
a CZT, kdy by město nadále aktivně nepůsobilo směrem k zachování systému CZT, a to 
na obyvatele města a na rozpočet SML 

b. předpokládané pozitivní i negativní dopady rozpadu systému CZT vlivem pokračujícího 
odpojování na obyvatele města a na rozpočet SML 

c. možnosti ochrany odběratelů tepla ze systému CZT před cenami tepla a teplé vody 
významně převyšujícími ceny z jiných alternativních zdrojů 

d. navrhne opatření v souvislosti s navrhovaným zrušením usnesení RM č. 591/08, nejdéle 
k 30. 6. 2017, kterým SML blokuje odpojování tím, že znemožňuje vést přípojky přes své 
pozemky a prověří případné negativní a pozitivní dopady tohoto kroku 

b) předložit výsledky studie zastupitelstvu 

T: do 30. 6. 2016 

a  d o p o r u č u j e  

radě města zrušit usnesení RM č. 591/08, kterém SML blokuje odpojování tím, že znemožňuje 
vést přípojky přes své pozemky, nejdéle k 30. 6. 2017 

USNESENÍ Č. 250/2015 

Zahájení procesu vypsání veřejné zakázky – jednací řízení bez uveřejnění 
(JŘBÚ) na nákup tepelné energie 

Stručný obsah: Statutární město Liberec má záměr vypsat veřejnou zakázku formou jednacího 
řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBÚ) a to formou centralizovaného (hromadného) zadání pro 
objekty SML, včetně objektů užívaných příspěvkovými organizacemi a společnostmi města 
(50 objektů), napojených na systém centrálního zásobování tepelnou energií (dále jen SCZT). 
Součástí schválení vypsání JŘBÚ je smlouva o centralizovaném zadávání, předběžné oznámení 
a odůvodnění veřejné zakázky. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, 
které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ v souladu s § 156 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Odůvodněné účelnosti veřejné 
zakázky, dle níže uvedené Důvodové zprávy a přílohy č. 1 

b e r e  n a  v ě d o m í   
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doplňující materiály k realizaci veřejné zakázky „nákup tepelné energie pro objekty SML včetně 
objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ a to: 

Odůvodnění možnosti zadání veřejné zakázky (příloha č. 2) 
Oznámení předběžných informací včetně Objednávky k uveřejnění (příloha č. 3) 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zahájit nezbytné kroky k realizaci veřejné zakázky 
„nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace 
a společnosti města“ formou tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na období 5 let 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 251/2015 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

1. schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.4445/2, k. ú. Liberec o výměře 12 m2 formou 
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku minimálně za 
cenu 13.000,-Kč 

2. schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.1429/327, k. ú. Rochlice u Liberce o výměře cca 
23 m2 formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č.1429/372, 
1429/374, k. ú. Rochlice za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
cca 16.000,-Kč 

3. schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.127/5 (odděleného GP č. 441-59/2010 ze dne 
17. 6. 2010 z pozemku p. č.127/1), k. ú. Ruprechtice o výměře 132 m2 formou výběrového 
řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 28.000,-Kč 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými 
majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 252/2015 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

1. schvaluje prodej pozemku p. č. 5145/2, k. ú. Liberec o vým. 12 m2, kupujícímu: ČEZ 
Distribuce, IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, za kupní cenu 13.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec 

2. schvaluje prodej pozemku p. č. 127/4 (odděleného z pozemku p. č.127/2 geometrickým 
plánem č. 1242-28/2015 ze dne  2. 7. 2015), k. ú. Dolní Hanychov, o vým. 10 m2, kupujícím: 
Ivo Hanousek – podíl o velikosti 1/2 a Kateřina Hanousková – podíl o velikosti 1/2 za kupní 
cenu 7.000,-Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
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45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

3. schvaluje prodej pozemku p. č. 941/24, k. ú. Krásná Studánka u Liberce, o výměře 319 m2, 
kupujícímu: Miroslav Kubíček, za kupní cenu 60.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými 
majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 253/2015 

Majetkoprávní operace – výkup pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

1. schvaluje výkup pozemku p. č. 2099/2 (vzniklého rozdělením pozemku p. č. 2099 dle 
geometrického plánu č. 2145-96/2015 ze dne 16. 7. 2015), k. ú. Starý Harcov, o výměře 
18 m2 
Prodávající manželé Josef Kronďák, Daniela Kronďáková, za kupní cenu 13.000,- Kč, 
splatnou nejpozději do 30 dnů od podpisu této kupní smlouvy 
Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1 

2. schvaluje výkup pozemků p. č. 170/3 (vzniklého oddělením z pozemku p. č. 170/2 dle 
geometrického plánu č. 272-96/2015 ze dne 16. 7. 2015), k. ú. Kunratice u Liberce, o vým. 
3 m2 a p. č. 173/3 (vzniklého oddělením z pozemku p. č. 173/2 dle geometrického plánu 
č. 272-96/2015), k. ú. Kunratice u Liberce, o výměře 1 m2 
Prodávající S group holding, a. s., IČ: 27334121, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 
Liberec 4 - Perštýn, za kupní cenu 3.000,- Kč, splatnou nejpozději do 30 dnů od podpisu této 
kupní smlouvy 
Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1 

3. schvaluje výkup pozemku p. č. 598/1, k. ú. Horní Hanychov, o vým. 41 m2 
Prodávající: Daniela Čmuchálková (podíl 1/5), Naděžda Dlouhá (podíl 1/5), Marie 
Havlíčková (podíl 1/5), Jaroslav Smetana (podíl 1/15), Jiří Smetana (podíl 1/5), Michal 
Smetana (podíl 2/15), za kupní cenu 36.000,- Kč, splatnou nejpozději do 30 dnů od podpisu 
této kupní smlouvy 
Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými 
majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 254/2015 

Majetkoprávní operace – výkup pozemku – změna usnesení 
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Stručný obsah: Na základě žádosti spoluvlastníků pozemku byl v minulosti schválen 
zastupitelstvem města výkup části pozemku, který po stavbě kruhového objezdu v ul. 
Dr. M. Horákové se stal součástí komunikace. Vzhledem k tomu, že se v průběhu vyřizování 
listin nutných pro vklad do katastru nemovitostí změnili vlastníci, je nutná změna usnesení. 

Zastupitelstvo města po projednání 

1. ruší usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 160/2014 ze dne 26. 6. 2014 
2. schvaluje výkup pozemku p. č. 1465/3 (vzniklého oddělením z pozemku p. č. 1465/1 dle 

geometrického plánu č. 4944-65/2013 ze dne 10. 10. 2013), k. ú. Liberec o celkové výměře 
75 m2, za celkovou kupní cenu ve výši 109.573,- Kč do vlastnictví statutárního města 
Liberec od prodávajících dle následující tabulky: 

 
Vlastník 

Podíl na pozemku  
Kupní cena 

manželé  
Libor Foltman 
a Marta Foltmanová 

 
 
100/10000 

 
 
  1.096,- Kč 

manželé 
Ing. David Hartman 
a Mgr. Pavlína Hartmanová 

 
 
909/10000 

 
 
  9.960,- Kč 

 
Aleš Hejl 

 
687/10000 

 
  7.528,- Kč 

 
Balogová Šárka 

 
956/10000 

 
10.475,- Kč 

manželé 
Jiří Korec 
a Soňa Korecová 

 
 
865/10000 

 
 
  9.478,- Kč 

 
Jaroslav Nýdrle 

 
4001/10000 

 
43.840,- Kč 

manželé 
Miloš Straka 
a Libuše Straková 

 
 
183/2000 

 
 
10.026,- Kč 

 
Eva Stupková  

 
151/2000 

 
  8.273,- Kč 

 
Jiří Vaníček 

 
812/10000 

 
  8.897,- Kč 
celkem  109.573,- Kč 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou 
majetkoprávní operací 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 255/2015 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – LOKALITA "Vesec u Liberce – 
K Sportovnímu areálu 

Stručný obsah: Zastupitelstvem města dne 3. 9. 2015 byla schválena směna mezi vlastníky 
pozemků p. č. 1354/5,11,17,29,34, k. ú. Vesec u Liberce a pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Liberec. Novým usnesením budou změněny podíly jednotlivých spoluvlastníků, a to 
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z důvodu, že během schvalovacího procesu v orgánech města došlo na pozemcích ke změně 
podílů. Jeden ze spoluvlastníků, Josef Jareš, byl ostatními vyplacen a vymazán z listin v katastru 
nemovitostí, a to z důvodu hrozících exekucí. Na toto jsme nebyli zplnomocněným zástupcem 
upozorněni. 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 198/2015, bod 2, zastupitelstva města dne 3. 9. 2015 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků p. č. 1354/5, 1354/11, 1354/17, 1354/29, 1354/34, vše v k. ú Vesec u Liberce, 
o vým. celkem 613 m2, ve spoluvlastnictví: Brzáková Iva – podíl 5/96, Jareš Bohuslav – podíl 
5/96, Jareš Pavel – podíl 1/96, Jarešová Eva – podíl 1/12, Stejskalová Anna – podíl 69/96, 
Martínek Milan – podíl 1/12 nemovitostí  
za pozemky p. č. 1356/2, 1356/3, 1356/5, 1356/6, 1356/7, 1356/8, 1356/9, vše v k. ú. Vesec 
u Liberce (vzniklé oddělením z pozemku 1356 dle geometrického plánu č. 2094-1/2015 ze dne 
19. 1. 2015), k. ú. Vesec u Liberce, o vým. celkem 574 m2, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ MĚSTO 
LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. Bez doplatku. 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou 
majetkoprávní operací 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 256/2015 

Zápis z kontroly č. 1 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí 
rok 2014“ 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá ke schválení zápis z provedené kontroly, jejímž 
tématem bylo plnění usnesení Rady města Liberec ve II. pololetí roku 2014. V závěru zápisu 
výbor doporučuje zabývat se vybranými usneseními, která nebyla ke dni projednání zápisu 
v kontrolním výboru splněna, a dále vytvořit jednoduchý informační systém pro zastupitele 
k průběžnému sledování plnění usnesení rady města. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přiložený zápis z provedené kontrolní akce č. 1 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 
II. pololetí rok 2014“ 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zabývat se závěry zápisu a vyřešit oba doporučující body 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 257/2015 

Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu Krajská nemocnice 
Liberec, a.s. 

Stručný obsah: Statutární město Liberec obdrželo pozvánku na jednání Mimořádné valné 
hromady společnosti KNL a.s., která se bude konat 13. 11. 2015 od 11:00 hod. v sídle notářky 
JUDr. Marcely Fianové. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., 
IČ 27283933, se sídlem Liberec I – Staré město, Husova 10, PSČ 46063, která se koná dne 
13. 11. 2015 v 11:00 hod. v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese v Liberci IV, 
Revoluční 123/17 

a  d e l e g u j e  

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města 
Liberec na tuto mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
pana Tibora Batthyányho, primátora města 

USNESENÍ Č. 258/2015 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. ČSAD Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Společnost ČSAD Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku 
na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 20. 11. 2015 od 10,00 hodin 
v areálu společnosti FinReal a. s. České mládeže 594/33, Liberec 6. Je navrženo delegovat na 
tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., se sídlem České mládeže 
594/33, Liberec 6, IČ 25045504, která se koná dne 20. 11. 2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti 
FinReal Liberec, a. s., České mládeže 594/33, Liberec 6  

a  d e l e g u j e  

v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na 
tuto valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora 
pro technickou správu majetku města 

USNESENÍ Č. 259/2015 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. 

Stručný obsah: Spol. .A.S.A Liberec s.r.o. , ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na 
konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 23.11.2015 od 11,00 hod na adrese 
rest. Domov, Ještědská 149, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana 
Tomáše Kyselu. 
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Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 
105/10, Liberec, IČ 63146746, která se bude konat dne 23.11.2015 v 11,00 hodin na adrese 
restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, včetně návrhu usnesení valné hromady 

d e l e g u j e  

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na 
tuto valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstkyni 
primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

USNESENÍ Č. 260/2015 

Návrh rozpočtového opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 2015 

Stručný obsah: Rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 29 407 484 Kč a výdaje 
o 52 089 181,- Kč. U příjmů se jedná o zapojení vratek z finančního vypořádání ze závěrečného 
účtu 2014 hospodářských výsledků příspěvkových organizací ve výši 8 600 512 Kč, narovnání 
skutečných příjmů z podílu na zisku ve výši 3 457 765 Kč a zvýšených přijatých úroků 
z dluhopisu, ke kterému došlo vlivem rozšíření směnečného programu ve výši 17 328 671. Na 
druhé straně ve výdajích je částka 25 593 616 Kč jako zvýšený úrokový výdaj z rozšířeného 
směnečného programu. Ve výdajích je dále promítnuto finanční vypořádání ze závěrečného účtu 
roku 2014, které znamená posílení běžné rezervy o 25 623 034 Kč. Navýšení rezervy bylo 
umožněno snížením částky ve financování ve výši 22 681 697 Kč. Tato částka znamená, že SML 
díky lepšímu hospodářskému výsledku za rok 2014 nemuselo v letošním rozpočtu použít 
finanční prostředky na původně plánovanou splátku KTK, ale peníze se mohou použít na 
zvýšení rezervy. Celkově se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje rezerva o částku 
25 623 034 Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec na rok 2015 v souladu s přijatým usnesením 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 261/2015 

Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 3 820 992 Kč, výdaje 
o 1 620 674 Kč a financování se snižuje o 2 200 318 Kč. U příjmů jde zejména o přijaté pojistné 
náhrady, odvod z odpisů ZOO, příjmy z parkovacího systému, příspěvek KÚ na provozní ztrátu 
a další. Výdaje ve výši 1 620 674 Kč jsou kryty příjmy a financováním. Další výdaje ve výši 
20 004 726 Kč – nově zařazené či navýšené – jsou kryty použitím běžné rezervy. V těchto 
navýšených výdajích krytých z rezervy jsou nejzásadnější následující položky: DPMLJ 
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(10 000 000 Kč), výkup pozemku (4 393 456 Kč), MŠ, ZŠ energie (1 600 000 Kč), ZOO příspěvek 
na odpisy, odbor informatiky IOP (2 884 981 Kč). Ve financování je sníženo čerpání 
revolvingového úvěru KB – IOP09 Otevřené město o 2 230 935 Kč. Tímto rozpočtovým 
opatřením se snižuje rezerva o 20 004 726 Kč a celková rezerva po provedených rozpočtových 
opatřeních 7 A, B, C je 27 148 497 Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec na rok 2015 v souladu s přijatým usnesením 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 262/2015 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní 
zajištění a řízení tematického IPRM“ 

Stručný obsah: Dodatek č. 5 zohledňuje posunutí termínu ukončení realizace projektu do 
31. 12. 2015 z důvodu ukončení dílčích projektů IPRM po 30. 11. 2015, kdy byl stanoven 
původní termín pro ukončení projektu. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění 
a řízení tematického IPRM“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 263/2015 

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje 
města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Stručný obsah: Dodatek č. 10 Smlouvy o alokaci prostředků reflektuje aktualizaci hodnot 
monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“, 
které byly reálně naplněny dílčími projekty zapojenými do implementace integrovaného plánu. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města 
Liberec – zóna „Lidové sady“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  
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Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy  

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 264/2015 

Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace 
sídliště Rochlice 

Stručný obsah: Vzhledem k ukončení pracovního poměru manažera Integrovaného plá-nu 
rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, je nutné zajistit zabezpečení agendy. 

Zastupitelstvo města po projednání 

o d v o l á v á  

Ing. Martina Čecha z funkce:  
a) manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 
b) člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 

Rochlice bez hlasovacího práva 
j m e n u j e  
1. Ing. Hanu Vávrovou do funkce: 
a) manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 
b) člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 

Rochlice bez hlasovacího práva 
2. Ing. Jiřího Horáka do funkce zástupce manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 

– Regenerace sídliště Rochlice k zastupování manažera v době jeho nepřítomnosti 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit odvolání a jmenování manažerů a zástupce 
manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice v souladu 
s přijatým usnesením 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 265/2015 

Jmenování nových členů do Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

Stručný obsah: Vzhledem k rozšíření počtu členů Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad 
Nisou jsou předkládány ke schválení nominace jednotlivých dotčených subjektů. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci Ing. Ivy Hübnerové z Krajské hospodářské komory Liberec, členky Řídicího výboru 
IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

j m e n u j e  

1. pana Ludvíka Lavičku, provozně technického ředitele Dopravního podniku měst Liberce 
a Jablonce n. N. do funkce člena Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území 
Liberec – Jablonec nad Nisou, jako zástupce Dopravního podniku měst Liberec-Jablonec 
n. N., a.s. 
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2. Ing. Lubomíra Záleského, vedoucího oddělení trhu práce Úřadu práce Liberec, do funkce 
člena Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou, 
jako zástupce Úřadu práce Liberec 

3. Ing. Jaroslava Koptu, místopředsedu představenstva Krajské hospodářské komory Liberec, 
do funkce člena Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad 
Nisou, jako zástupce Krajské hospodářské komory Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit jmenování nových členů v souladu s přijatým 
usnesením. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 266/2015 

Kupní smlouva na výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol 
Doubí o.s. 

Stručný obsah: V návaznosti na schválení výkupu nemovitostí usnesením č. 229/2015 
z 8. zasedání zastupitelstva města z 24. 9. 2015 je předkládáno ke schválení znění kupní smlouvy. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 24.9.2014 č. 229/2015 znění kupní smlouvy, dle 
přílohy č. 1, na výkup nemovitostí od Tělovýchovné jednoty Sokol Doubí o.s, se sídlem Mařanova 
811, Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec, IČ 46744592, zapsané na listu vlastnictví č. 2208 pro 
katastrální území Vesec u Liberce, obec Liberec, do vlastnictví statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření a podpis kupní smlouvy 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 267/2015 

Návrh členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci 
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. 

Stručný obsah: Členstvím v nevládní neziskové organizaci „CIVINET Česká a Slovenská 
republika, z.s.“ získá statutární město Liberec možnost pravidelného informování o akcích, 
novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility z měst z celé EU a dále přístup 
k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS. Členství přinese možnost podpory 
při přípravě Plánu udržitelné mobility. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci CIVINET 
Česká a Slovenská republika, z. s., IČ 03519996, se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno  

s o u h l a s í  
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se zněním základních dokumentů CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., dle příloh, 
tj. stanovy, deklarace zájmu o členství a přihláška do CIVINET 

p o v ě ř u j e  

zastupováním statutárního města Liberec na všech valných hromadách a jednáních spolku 
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. a podpisem příslušných dokumentů náměstka 
primátora Mgr. Jana Korytáře 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, podat žádost o členství statutárního města Liberec 
v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., IČ 03519996, se 
sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 268/2015 

Darovací smlouva – výstavba technické a dopravní infrastruktury Horská – 
Slunný palouk 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města je předkládána darovací smlouva, kdy statutární město 
Liberec získá dar v hodnotě 4 458 711,- Kč v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou. Jedná se 
o výstavbu technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Horská - Slunný palouk na pozemku 
parc. č. 2069/3 o výměře 1950 m2 ve vlastnictví statutárního města Liberec v k. ú. Ruprechtice. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru komunikace a veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p. č. 2069/3 v k. ú. 
Ruprechtice, obec Liberec od Ing. Ivo Barka a Jaroslavy Barkové, Ing. Ladislava Jenčeka, Petra 
Salaby, Ing. Jaroslava Balatky a Ing. Zuzany Balatkové, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis darovací smlouvy 

T: 10/2015 

USNESENÍ Č. 269/2015 

Vydání 71. A změny územního plánu města Liberec 

Stručný obsah: 71. A změna územního plánu města Liberec obsahuje podnět č. 71/8, který se 
týká vymezení nové přístupové komunikace do kamenolomu napojením na ulici Horskou v k. ú. 
Ruprechtice. Navrhované řešení vyloučení průjezd těžkých nákladních automobilů v obytné 
části. Na plochu nově navržené komunikace navazuje plocha vodojemu. Jde o zpřesnění 
vymezení plochy oproti územnímu plánu. Zpřesněným vymezením komunikace a plochy 
technické infrastruktury je dosaženo koordinace v umístění těchto staveb. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 71. A změna územního plánu města 
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Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí 

v y d á v á  

71. A změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
1. aby zajistila oznámení o vydání 71. A změny územního plánu města Liberec ve smyslu 

§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 

2. aby zajistila činnost pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 270/2015 

Zadání 82. změny územního plánu města Liberec – prověření vymezení ploch 
veřejné zeleně 

Stručný obsah: 82. změna územního plánu města Liberec má prověřit možnou změnu funkčních 
ploch za účelem jejich zařazení mezi plochy veřejné zeleně. Plochy, které budou 82. změnou 
změněny na plochy veřejné zeleně a jsou ve vlastnictví ČR – Pozemkového úřadu bude moci 
SML získat bezúplatně. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zadání 82. změny územního plánu města Liberec, dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit následné kroky v procesu pořizování 
82. změny územního plánu města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 271/2015 

Návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec – podnět č. 85/1, 85/2, 
58/3, 85/4 

Stručný obsah: Podnět č. 85/1 a 85/3 obsahuje požadavek změny plochy urbanizované zeleně – 
ostatní městská zeleň na plochu bydlení. Podnět č. 85/2 obsahuje požadavek změny plochy 
zahrádek a chatových osad – zahrádkové osady a kolonie na plochy bydlení. Podnět č. 85/4 
obsahuje požadavek změny plochy urbanizované zeleně – zeleň rekreační, plochy veřejné 
vybavenosti – obchodní zařízení a služby, plochy komunikace na plochy smíšených aktivit. 

Zastupitelstvo města po projednání 

z a m í t á  

návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec – podněty č. 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 dle 
přílohy 

a  u k l á d á  
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Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit písemné informování žadatele o výsledku 
jednání zastupitelstva 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 272/2015 

Podnět k pořízení strategické změny územního plánu města Liberec – 87. změna 
územního plánu města Liberec - tramvajová trať do Rochlice 

Stručný obsah: 87. změna ÚPML prověří vedení tramvajové trasy do Rochlice přes ulici 
Dr. M. Horákové, okolo "teplárny". Dále 87. změna vyřeší vedení tramvajové trati přes sídliště 
Rochlice a rovněž tato změna vymezí plochu pro točku této trati. Schválením 87. změny 
územního plánu města Liberec se otvírá možnost financování stavby z IPRÚ. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

podnět k pořízení strategické změny – 87. změna územního plánu města Liberec, dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit další nezbytné kroky v procesu pořízení 
strategické změny – 87. změna územního plánu města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 273/2015 

Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města 
v roce 2016 

Stručný obsah: Návrh na udělení čestného občanství města za léta 2015 a 2016 a medaile města 
za rok 2016 význačným osobnostem veřejného života. Komise pro kulturu a cestovní ruch 
doporučila na svém červnovém zasedání návrh Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora Technické 
univerzity v Liberci, udělit čestné občanství města (in memoriam) za rok 2015 pedagogu a vědci 
Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. a na svém zářijovém zasedání návrh náměstka primátora 
Ivana Langra udělit čestné občanství města za rok 2016 výtvarníku a sochaři Prof. Dr. h. c. 
Marku Lüpertzovi a medaili města za rok 2016 bývalému řediteli Zoologické zahrady Liberec 
RNDr. Josefu Janečkovi. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. návrh Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora Technické univerzity v Liberci, na udělení 
Čestného občanství města Liberce dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. jako čestné ocenění 
(in memoriam) za mimořádné zásluhy o rozvoj města 

2. návrh PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora, na udělení Čestného občanství města 
Liberce dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi jako čestné ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj 
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mezinárodních vztahů 

3. návrh PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora, na udělení Medaile města Liberec dle 
§ 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění RNDr. Josefu 
Janečkovi jako ocenění za občanské zásluhy 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města  
1. udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. in memoriam v roce 

2015 

T: 2015 

2. udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi u příležitosti jeho 
nadcházejících 75. narozenin v roce 2016 

T: 2016 

3. udělit Medaili města Liberec RNDr. Josefu Janečkovi u příležitosti jeho nadcházejících 
80. narozenin v roce 2016 

T: 2016 

USNESENÍ Č. 274/2015 

Návrh na uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců 

Stručný obsah: Paní Olga Balánová podala žádost o schválení splátkového kalendáře se 
splatností delší než 18 měsíců. Dluh, který chce splácet, vznikl z užívání bytu zvláštního určení. 
Měsíční splátku dlužnice žádá ve výši 1 500 Kč. S ohledem na výši dlužné částky by splácení bylo 
rozloženo na dobu 116 měsíců. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách na částku 173 749 Kč se lhůtou splatnosti 116 měsíců s paní Olgou 
Balánovou 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření dohody o splátkách na částku 
173 749 Kč se lhůtou splatnosti 116 měsíců s paní Olgou Balánovou 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 275/2015 

Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Hospicová péče sv. Zdislavy 
ve výši 246.250,- Kč  

Stručný obsah: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. podala žádost o finanční příspěvek ve výši 
246.250,- Kč za účelem nákupu investičního a režijního materiálu pro lůžkový hospic v budově 
č. p. 407 a 321 v ul. U Sirotčince. 

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

1. poskytnutí dotace ve výši 246.250,- Kč obecně prospěšné společnosti Hospicová péče 
sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec, IČ: 28700210, na nákup
dlouhodobého majetku a režijního materiálu za účelem vybavení lůžkového hospice 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec, 
IČ: 28700210, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem 
Horská 1219, 460 14 Liberec, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 276/2015 

Změny v personálním obsazení výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

Stručný obsah: Na základě rezignace Mgr. Anny Riedlové, členky výboru pro školství, výchovu 
a vzdělávání, je na uvolněné místo navrhována Mgr. Petra Gabarová. Nadále tak zůstane výbor 
třináctičlenný. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení Mgr. Anny Riedlové z funkce členky výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

v o l í  

Mgr. Petru Gabarovou do funkce členky výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nové členky výboru 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 277/2015 

Změna statutu a názvu výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

Stručný obsah: Otázka školství je v pojmu vzdělávání obsažena. Ze vzdělávacího procesu pak 
nelze oddělit jeho výchovné působení. Pojem vzdělávání lze tedy považovat pro potřeby 
identifikace výboru za pojem obsahující i zbylé pojmy v původním názvu, proto je navrhován 
nový název – výbor pro vzdělávání. Zároveň dochází ke spojení statutu a jednacího řádu v jeden 
dokument, k sjednocení (nastavení) principu ustavení místopředsedy výboru a sjednocení 
(nastavení) principů jednání. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. změnu názvu výboru pro školství, výchovu a vzdělávání na výbor pro vzdělávání
2. změnu statutu výboru dle přílohy 
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a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit úkony související se změnou názvu 
a statutu výboru 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 278/2015 

Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotace 
z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015 

Stručný obsah: V rámci II. výzvy roku 2015 předkládá správní rada Fondu zdraví statutárního 
města Liberec Radě a Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidělení dotace z fondu zdraví 
organizaci Déčko Liberec z.s. ve výši 60.000,- Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace dle „Návrhu správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotace z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015“ 
organizaci Déčko Liberec z.s. ve výši 60.000,- Kč s účelem čerpání uvedeným v příloze č. 1 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města 
Liberec s organizací Déčko Liberec z.s., podle Zastupitelstvem města Liberec schválené 
vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 

2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního 
města Liberec a proplacení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním 
městem Liberec a žadatelem 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 279/2015 

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu sportu PSK oddílu ledního 
hokeje Liberec 

Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností 
od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotace na ostatní 
(další) podporu sportu. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace dle Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na 
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přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec ve výši 50. 000,- Kč 
žadateli PSK oddíl ledního hokeje Liberec, Neklanova 800/13, 460 14 Liberec 14, 
IČ: 26651483 na akci „Policejní a hasičské světové hry“ a je účelově vázána na technické 
zajištění akce (letenky, ubytování, pronájem vozidel, přeprava hokejové výstroje, oblečení, 
pojištění) – příloha č. 1 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení 
schválené dotace 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 280/2015 

Návrh správní rady Sportovního fondu na nepřidělení dotace ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu sportu Petře 
Hynčicové 

Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností 
od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotace na ostatní 
(další) podporu sportu. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

neposkytnutí dotace dle Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec 
žadateli Petře Hynčicové, na přípravu sportovkyně na MS v běhu na lyžích do 23 let (příloha č. 1) 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 281/2015 

Návrh správní rady Sportovního fondu na nepřidělení dotace ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu sportu spolku Sport 
Aerobic Liberec o.s. 

Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností 
od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotace na ostatní 
(další) podporu sportu. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace dle Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na 
přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec ve výši 50. 000,- Kč 
žadateli Sport Aerobic Liberec o.s., se sídlem Nezvalova 872/22, Liberec 15, 460 15, 
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IČ: 66112052 na Mezinárodní Mistrovství České republiky v gymnastickém, dance, step 
a team aerobiku (příloha č. 1) 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení 
schválené dotace 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 282/2015 

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu sportu Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Růžodol 

Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností od 
1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotace na ostatní (další) 
podporu sportu. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace dle Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na 
přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec ve výši 15. 000,- Kč 
žadateli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Růžodol, se 
sídlem Jánošíkova 226/2, Liberec 11, IČ 64039234, na zajištění akce „Memoriál záchranářů 
z Manhattanu“ dne 12. 9. 2015 a je účelově vázána na technické zajištění akce (zdravotnický 
dozor v režimu RZP – rychlá zdravotní pomoc, plnění tlakových lahví, ozvučení prostoru, 
zadýmování 18. – 21. patra Krajského úřadu, zapůjčení laserové střelnice) – příloha č. 1 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení 
schválené dotace 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 283/2015 

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu sportu Volejbalovému 
klubu Dukla Liberec 

Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností 
od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotace na ostatní 
(další) podporu sportu. 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace dle Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na 
přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec ve výši 200.000,- Kč 
žadateli Volejbalový klub Dukla Liberec, se sídlem: Jeronýmova 522, 460 07 Liberec 7, 
IČ: 46746765 na podporu na pořádání domácích utkání Ligy Mistrů v Home Credit Aréně 
v Liberci (příloha č. 1) 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy a proplacení 
schválené dotace 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 284/2015 

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2015 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberce je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení 
zastupitelstva města, tento přehled byl předložen Radě města Liberce formou informace. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2015 

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 285/2015 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 24. 9. 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 
24. 9. 2015 
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Přílohy: 

k usnesení č. 249/2015 
k usnesení č. 250/2015 
k usnesení č. 260/2015 
k usnesení č. 261/2015 
k usnesení č. 262/2015 
k usnesení č. 263/2015 
k usnesení č. 268/2015 
k usnesení č. 270/2015 
k usnesení č. 271/2015 

k usnesení č. 272/2015 
k usnesení č. 275/2015 
k usnesení č. 278/2015 
k usnesení č. 279/2015 
k usnesení č. 280/2015 
k usnesení č. 281/2015 
k usnesení č. 282/2015 
k usnesení č. 283/2015 

V Liberci dne 2. listopadu 2015 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  
náměstek primátora  

Tibor Batthyány, v.  r .  
primátor města  
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Příloha č. 1: 

 

DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU  
(dále jen „dohoda“) 

uzavřená mezi 

(1) Statutárním m ěstem Liberec , IČO: 002 62 978, se sídlem Liberec I-Staré Město, 
Liberec, PSČ: 460 01, nám. Dr. E. Beneše 1/1, zastoupená Tiborem Batthyánym, 
primátorem statutárního města Liberec (dále jen „SML“); 

(2) společností ENERGIE Holding a.s. , IČO: 275 94 301, se sídlem Praha 5 - Radlice, 
Kutvirtova 339/5, PSČ 15000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073, zastoupená Ing. Petrem Šimoníkem, 
předsedou představenstva, Ing. Pavlem Jonášem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „EH“);  

(SML a EH dále společně též jako „Akcioná ři“)    

(3) společností MVV Energie CZ a.s. , IČO: 496 85 490, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 
339/5, PSČ: 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 14942, zastoupenou Ing. Jiřím Koptíkem, předsedou 
představenstva, Ing. Liborem Žížalou, členem představenstva (dále jen „MVV“); 

a 

(4) společností Teplárna Liberec, a.s., I ČO: 622 41 672, se sídlem Dr. Milady Horákové 
641/34a, Liberec IV-Perštýn, Liberec, PSČ: 460 01, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653, zastoupená Ing. 
Jitkou Holčákovou, MBA, místopředsedkyní představenstva, Ing. Vladimírem Pitínem, 
členem představenstva (dále jen „TLIB “);  

(společně též jako „Strany ”) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Společnosti TLIB, jejímž hlavním předmětem podnikání jsou dodávky tepla 
v libereckém regionu, má dva akcionáře, jimiž jsou SML s podílem 30% a EH 
s podílem 70% na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti TLIB;    

(B) Společnost TLIB na základě nájemních smluv uzavřených s každým z Akcionářů pro 
své podnikání využívá jednak infrastrukturu ve vlastnictví SML, jejíž přehled je 
uveden v příloze č. 1 této dohody („Infrastruktura SML “), jednak infrastrukturu 
ve vlastnictví EH, jejíž přehled je uveden v příloze č. 2 této dohody („Infrastruktura 
EH“ a společně s Infrastrukturou SML dále také jen jako „Infrastruktura “);    

(C) Akcionáři v současné době diskutují o podmínkách společného projektu pod názvem 
GreenNet, který směřuje k modernizaci a zefektivnění systému centrálního 
zásobování teplem užívaného TLIB a který je plánován na období let 2016 až 2020;   

(D) Společnost TLIB zvažuje snížení ceny za dodávky tepla v období od 1. ledna 2016; a 

(E) Strany si přejí s předstihem upravit společný postup pro případ, že po snížení ceny 
za dodávky tepla bude TLIB čelit nedostatku volných peněžních prostředků;   

DOHODLY SE STRANY TAKTO: 

I. 
VKLAD INFRASTRUKTURY 

Příloha k usnesení č. 249/2015
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1.1 Předmětem této dohody je oprávnění společnosti TLIB vyzvat současně oba 
Akcionáře a MVV k tomu, aby zajistili, že každý z Akcionářů vloží vlastní 
Infrastrukturu do TLIB, a to s účinností nejpozději do 5 měsíců od doručení výzvy 
příslušnému Akcionáři, nikoli však dříve než k 1. říjnu 2016 („Rozhodný den “) a 
zároveň s tím vyzvat MVV k tomu, aby MVV prodala TLIB veškeré zásoby těžkého 
topného oleje, které bude MVV k Rozhodnému dni skladovat v zásobnících v areálu 
TLIB („Skladované  TTO). Vklad Infrastruktury podle předchozí věty bude proveden 
bezúplatně (tj. vkladu nebude odpovídat konkrétní platební povinnost TLIB) a 
nepovede ke změně poměru, v němž se Akcionáři účastní na hlasovacích právech a 
základním kapitálu TLIB. Mechanismus vkladu Infrastruktury každého z Akcionářů je 
upraven v čl. 1.3 a 1.4 níže.  

1.2 Společnosti TLIB vzniká oprávnění dle čl. 1.1 pouze v případě, že kdykoli v průběhu 
doby trvání této dohody dojde v souvislosti s touto dohodou k trvalému poklesu 
volných peněžních prostředků TLIB pod úroveň 20.000.000,00 CZK (slovy: dvacet 
milionů korun českých), přičemž pro účely této dohody se za trvalý pokles považuje 
pokles predikovaný na základě obecně uznávaných ekonomických metod na dobu 
nejméně 60 měsíců od data predikce. Naplnění předpokladu dle předchozí věty je 
TLIB povinna Akcionářům prokázat na základě konkrétních údajů o stavu svých 
volných peněžních prostředků, a to spolu s kalkulací predikovaného výhledu.    

1.3 V případě, že TLIB vznikne právo dle čl. 1.1 a tohoto svého práva využije, zavazuje 
se SML podniknout veškeré kroky a právní jednání potřebné k tomu, aby nejpozději 
k Rozhodnému dni došlo k vkladu Infrastruktury SML do TLIB, a to formou 
nepeněžitého vkladu mimo základní kapitál TLIB nebo jiným vhodným způsobem na 
kterém se oba akcionáři dohodnou. Za tímto účelem se SML zejména zavazuje 
uzavřít se společností TLIB smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, 
jejímž předmětem bude Infrastruktura SML.       

1.4 V případě, že TLIB vznikne právo dle čl. 1.1 a tohoto svého práva využije, zavazují 
se MVV a EH podniknout veškeré kroky a právní jednání potřebné k tomu, aby 
nejpozději k Rozhodnému dni došlo k vkladu Infrastruktury EH do TLIB, a to 
odštěpením Infrastruktury EH z EH jako rozdělované společnosti a jejím sloučením 
do TLIB jako nástupnické společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. 
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, 
v platném znění („Zákon o p řeměnách “), a to bez zvýšení základního kapitálu TLIB 
nebo jiným vhodným způsobem na kterém se oba akcionáři dohodnou. Za tímto 
účelem se MVV, EH a SML zejména zavazují zajistit, aby (i) společnosti EH a TLIB 
připravily odpovídající projekt rozdělení; (ii) valné hromady EH a TLIB přijaly 
rozhodnutí o schválení projektu rozdělení, (iii) došlo v maximální zákonem dovolené 
míře k redukci formálních požadavků na provedení tohoto rozdělení (např. vzdání se 
práv na zaslání dokumentů nebo vypracování zpráv, mezitímních účetních závěrek 
či posudků podle Zákona o přeměnách apod.) a (iv) se MVV v souvislosti s tímto 
rozdělením EH vzdala práva na výměnu podílu ve společnosti TLIB.    

1.5 V případě, že TLIB vznikne právo dle čl. 1.1 a tohoto svého práva využije, zavazuje 
se MVV uzavřít s TLIB kupní smlouvou, na jejímž základě dojde k převodu 
Skladovaného TTO z MVV na TLIB, a to za účetní cenu skladovaného TTO 
zvýšenou o příslušnou daň z přidané hodnoty a případné další daně. 

1.6 V případě využití práva TLIB dle čl. 1.1 se Strany zavazují podniknout 
bez zbytečného odkladu veškeré kroky a právní jednání potřebné k tomu, aby bylo 
dosaženo vkladu Infrastruktury obou Akcionářů do TLIB za podmínek podle tohoto 
článku. Ukládá-li tedy tento článek Stranám povinnost zajistit určitou skutečnost, 
znamená to rovněž jejich povinnost provést příslušné právní jednání v pozici 
společníka (např. hlasování na valné hromadě, vzdání se určitého práva) nebo 
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zprostředkovaně v pozici statutárního orgánu (např. uzavření smlouvy, přijetí 
rozhodnutí společnosti jako jediného společníka) dotčené společnosti.  

1.7 SML prohlašuje, že k Rozhodnému dni a kdykoliv poté do účinnosti vkladu 
infrastruktury SML do TLIB je a bude SML vlastníkem infrastruktury SML a že 
uvedená infrastruktura SML či její část nebude k datu účinnosti vkladu jakýmkoliv 
způsobem zatížena, zastavena či s infrastrukturou SML či její části snížena. SML 
dále prohlašuje, že s uvedenou infrastrukturou SML či její částí nebude do účinnosti 
vkladu jakýmkoliv způsobem nakládat vůči třetím osobám vyjma uzavřené nájemní 
smlouvy s TLIB. V případě porušení uvedeného prohlášení mají Strany nárok na 
náhradu škody. 

1.8 EH prohlašuje, že k Rozhodnému dni a kdykoliv poté do účinnosti vkladu 
infrastruktury EH do TLIB je a bude EH vlastníkem infrastruktury EH a že uvedená 
infrastruktura EH či její část nebude k datu účinnosti vkladu jakýmkoliv způsobem 
zatížena, zastavena či s infrastrukturou EH nebo její částí nebude jakkoliv naloženo, 
aby byla hodnota infrastruktury EH či její části snížena. EH dále prohlašuje, že 
s uvedenou infrastrukturou EH či její částí nebude do účinnosti vkladu jakýmkoliv 
způsobem nakládat vůči třetím osobám vyjma uzavřené nájemní smlouvy s TLIB. 
V případě porušení uvedeného prohlášení mají Strany nárok na náhradu škody.       

II. 
DALŠÍ USTANOVENÍ 

2.1 Strany se dohodly, že veškeré náklady spojené se splněním povinnosti vložit 
Infrastrukturu příslušného Akcionáře do TLIB (včetně nákladů právního zastoupení, 
nákladů znaleckých posudků, soudních či správních poplatků nebo daňových 
povinností), které nevzniknou přímo TLIB, ponese výlučně příslušný Akcionář.  

2.2 Před podpisem této dohody byla hodnota Infrastruktury každého z Akcionářů 
stanovena posudkem nezávislého znalce společnosti TPA Horwath č. 1/792/2015 a 
dodatku č. 1 ke znaleckému posudku č. 1/792/2015 ze dne 14. září 2015 (resp. 29. 
Září 2015) a č. 1/793/2015 ze dne 14 září 2015 (každý zvlášť jen jako „Znalecký 
posudek “). Souhrn ze znaleckých posudků tvoří přílohu č. 3 této dohody. Před 
provedením vkladu Infrastruktury do TLIB bude provedena aktualizace ocenění 
dle Znaleckého posudku a v případě, že poměr takto stanovených hodnot 
Infrastruktury jednotlivých Akcionářů nebude odpovídat poměru jejich účasti na 
TLIB, bude případný nepoměr vyrovnán finančním plněním ze strany TLIB nebo 
jiným způsobem, který bude dohodnut mezi Akcionáři.  

2.3 V případě, že některý z Akcionářů nebo MVV poruší některou svou povinnost dle čl. 
1.3 až 1.5 a 1.7 až 1.8 výše, zavazuje se na výzvu společnosti TLIB uhradit TLIB 
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč a to do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
TLIB k její úhradě. Pokud v důsledku porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou 
vznikne škoda, je porušující Strana povinna tuto škodu nahradit, avšak pouze v 
rozsahu, v jakém škoda přesáhne zaplacenou smluvní pokutu.     

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Stranou a uzavírá 
se na dobu určitou do 31. prosince 2020. 

3.2 Tato dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(„ObčZ“). Ujednání Stran obsažené v čl. I má povahu ujednání o smlouvě budoucí 
ve smyslu § 1785 a násl. ObčZ zakládající právo TLIB domáhat se po Akcionářích 
uzavření příslušných smluv, resp. dalších právních jednání.  
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3.3 Veškeré změny této dohody, zejména změna dohodnutého mechanismu vkladu 
Infrastruktury příslušného Akcionáře dle čl. I, je možné provést pouze na základě 
písemné dohody všech Stran. 

3.4 Všechny Strany tímto na sebe přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 
odst. 1 a § 1788 odst. 2 ObčZ.  

3.5 Všechny spory vznikající z této dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností před věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

3.6  SML prohlašuje dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, že tato dohoda byla schválena usnesením 
zastupitelstva Statutárního města Liberec dne [●] usnesením č. j. [●]. Záměr převodu 
nemovitého majetku tvořícího Infrastrukturu SML podle této dohody bude zveřejněn 
na úřední desce Statutárního města Liberec dne 12.10.2015 a z úřední desky bude 
sejmut dne 29.10.2015.   

 

Seznam p říloh: 

 

Příloha č. I: Přehled majetku SML (Infrastruktura SML) 

Příloha č. II: Přehled majetku EH (Infrastruktura EH) 

Příloha č. III: Souhrn ze znaleckých posudků (Infrastruktura SML a EH) 

 

 

V …………… dne …………… V …………… dne …………… 

 

 

……………………………………. 

 

 

………………………………………. 

Statutární m ěsto Liberec  

Jméno: Tibor Batthyány 

ENERGIE Holding a.s.  

Jméno: Ing. Petr Šimoník 

Funkce: primátor Statutárního města Liberec Funkce: předseda představenstva 

 

V…………… dne …………… 

 

 

…………………………………… 

ENERGIE Holding a.s. 

Jméno: Ing. Pavel Jonáš 

Funkce: místopředseda představenstva 

 

 

V …………… dne …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………… dne …………… 

 

 

……………………………… 

 

 

……………………………… 

Teplárna Liberec, a.s.  Teplárna Liberec, a.s.  
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Jméno: Ing. Jitka Holčáková, MBA Jméno: Ing. Vladimír Pitín 

Funkce: místopředseda představenstva Funkce: člen představenstva 

 

 

V …………… dne …………… 

 

 

 

……………………………… 

 

MVV Energie CZ a.s.  

Jméno: Ing. Jiří Koptík 

 

Funkce: předseda představenstva  

  
 
 
 
V…………………… dne ……………. 
 
 
 
………………………………………. 
MVV Energie CZ a.s.  
Jméno: Ing. Libor Žížala 
Funkce: člen představenstva 
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Příloha č. 2: 
 

Věcný zám ěr projektu GreenNet - řešení systému centrálního zásobování 
tepl em na území Statutárního m ěsta Liberec – ur čený k dalšímu dopracování 

 
 
Statutární m ěsto Liberec , nám. Dr. E. Beneše, Liberec 1, PSČ: 460 59,   
IČO: 485 243 111(dále jen „Město “) 
 
společnost MVV Energie CZ a.s.,  se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, PSČ: 150 00,   
IČO: 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 14942 (dále jen „MVV“),  
 
jakožto akcionáři společnosti Teplárna Liberec, a.s. , se sídlem Dr. Milady Horákové 
641/34a, Liberec IV – Perštýn, PSČ: 460 01, IČO: 622 41 672, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653 (MVV 
prostřednictvím své dceřiné společnosti ENERGIE Holding a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 
Praha 5 – Radlice, IČO: 275 94 301, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073 (dále jen „EH“))  (dále jen „CZT“) ve Městě. 
 
Město, MVV, EH, sestavily seznam činností k dalšímu rozpracování věcného záměru 
Projektu GreenNet, jak je uveden dále.  
 
Věcný záměr Projektu GreenNet obsahuje ve své přípravné fázi následující seznam činností 
Projektu GreenNet (dále jen „projekt “), které jsou podstatné k dalšímu rozpracování 
projektu: 
 
 

 
1) TLIB, MVV a Město: 

 
rozpracování Projektu GreenNet v rozsahu, kdy bude prověřeno několik variant, z nichž 
bude po detailních technických i ekonomických analýzách vybráno optimální řešení 

 
 Obecně akceptované závěry v rámci konceptu projektu: 
 

a. Ze všech předložených investičních možností budou tyto varianty dále 
důkladně rozpracovány a posouzeny a bude vybrána optimální varianta 
z pohledu komplexního řešení otázky SCZT a odpadového hospodářství 
v regionu Liberec. Předložené investiční možnosti byly prezentovány na 
semináři pro zastupitele 15.6.2015 v budově radnice SML. 

b. Harmonogram implementace případného projektu je předběžně plánován na 
roky 2016-2020. 

c. Optimální varianta by měla navrhovat změny (rekonstrukce) nejen na straně 
zdrojů, ale také i na straně primárních rozvodů a případně i na sekundárních 
rozvodech. Podrobná specifikace bude rozpracována v další fázi projektu, tak, 
aby oba akcionáři měli v rámci projektu adekvátní postavení. 

d. Nedílnou součástí projektu bude jeho ekonomická stránka, zejména otázka 
ceny tepla, výše investic, způsobu jejich financování, jejich návratností a 
případné úpravy akcionářských podílů.  
 

 
2) Město – základní podmínky pro další rozpracování projektu: 
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a. Připravenost k vytvoření nebo podílení se na vzniku nové společnosti (dále 
jen „SPV“), do které v případě jedné z variant realizace projektu EH 
bezúplatně nebo za symbolickou úplatu vloží primární rozvody tepla 
„Textilana“ a „Město.“, případně další části celkové infrastruktury.  
 
V PŘÍPADĚ REALIZACE SPV MĚSTEM: 
 

b. Nastavení komerčního vztahu mezi SPV a TLIB při nákupu tepla od TLIB na 
počátku primární soustavy a při jeho následném prodeji zpět TLIB na konci 
primární soustavy. Odměna SPV kryje náklady s financováním aktiv SPV a 
jejich odpisy. Je uvažováno s minimálním ziskem společnosti pro dodržení 
minimálního dopadu na konečnou cenu tepla. 

c. V případě realizace projektu ve spolupráci s MVV a TLIB zažádání o max. 
efektivní a možnou výši dotace na revitalizaci zejména primárních rozvodů a 
jejich přebudování z parních na horkovodní.  

d. Vložení relevantního majetku Města (aktuálně pronajatý TLIB) do TLIB, a to 
formou nepeněžitého vkladu, a dále nepožadování stávajícího nájmu za tento 
majetek.  

e. Zajištění financování (úvěru) uvažovaných investic ve spolupráci s MVV.  
f. Zajištění garancí pro SPV pro možnost poskytnutí komerčního financování 

SPV v rozsahu požadovaném financujícím subjektem. 
g. V koordinaci s TLIB zajištění realizace projektu ve věci organizace výstavby a 

následného provozování SPV 
h. Rozpracování komunikace ve věci výhod CZT ve směru k občanům Města a 

odběratelům připojeným na CZT v návaznosti na dohodu o ceně tepla 
počínaje rokem 2016  

i. Bude uzavřena dlouhodobá akcionářská smlouva mezi MVV a Městem.  
j. Předání zpět TLIB bezúplatně nebo za symbolickou úplatu primárních rozvodů 

tepla „Textilana“ a „Město“ v případě, že by je SPV již nadále nehodlalo 
vlastnit 

 
3) Město – základní principy pro další rozpracování projektu v oblasti zajišt ění 

podpory  CZT a omezení odpojování od CZT budou postupn ě zapracované v:  
 

a. územním plánu Města; 
b. územní energetické koncepci Města; 
c. vnitřní organizaci činnosti úřadu Města a jeho zaměstnanců, zejména v aktivní 

účasti Města v řízeních souvisejících s odpojováním od CZT; 
d. připojení nově vystavěných objektů Města na CZT, pokud připojení bude 

investičně reálné a ekonomicky výhodné; 
e. neodpojování již připojených objektů Města od CZT v návaznosti na uzavření; 

smlouvy o garantované ceně a související  ekonomickou, ekologickou a 
technickou výhodnost řešení 

f. aktivní součinnost při projednání žádostí odběratelům  v legislativou daném 
možném rámci při žádostech odběratelů na odpojení od CZT v rámci 
příslušných stavebních řízeních. 
 

 
4) MVV – další principy pro rozpracování v ěcného zám ěru projektu:  

 
a. Snížení ceny tepla pro domácnosti na území Města od 1. 1. 2016, a to za 

podmínek daných připravovaným konceptem obchodní politiky a za 
předpokladu odsouhlasení věcného záměru pro další rozpracování projektu 
MVV i Městem.  
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b. V návaznosti na schválení tohoto záměru bude vypracován podrobný plán 
tvorby cen v následujících letech s uvedením konstrukce a její maximální výše  

c. Dlouhodobá stabilizace ceny tepla pro TLIB ze společnosti TERMIZO a. s. 
úpravou dlouhodobého kontraktu navázaného na vývoj cen zemního plynu 
(resp. tepla z něj vyrobeného) od 1. 1. 2016 za účelem vytvoření  
konkurenceschopné ceny  

d. Učinění všech reálně proveditelných kroků k zajištění souhlasu regulátora 
(Energetický regulační úřad) s navrhovaným konceptem obchodní politiky, 
umožňujícím snížení ceny tepelné energie pro domácnosti na území Města. 

e. Vložení relevantního majetku EH a Města (aktuálně pronajatý TLIB), a to v 
případě EH formou rozdělení odštěpením sloučením s TLIB, v případě Města 
formou příplatku mimo základní kapitál do TLIB, včetně vzdání se stávajícího 
nájmu za tento majetek. V případě, že poměr hodnot majetku EH a Města dle 
zpracovaného znaleckého posudku nebude odpovídat poměru účasti EH a 
Města na TLIB, bude případný nepoměr vyrovnán finančním plněním ze 
strany TLIB 

f. Vložení do SPV bezúplatně primárních rozvodů tepla „Textilana“ a „Město.“ 
g. Příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti a ostatních 

projekčních dokumentů k případné realizaci projektu. 
h. Zajištění financování projektu v rozsahu objemu investic financovaných 

společností TLIB - zdroj.  
i. Spolupráce s Městem při zajištění financování, resp. úvěrování akce 

revitalizace parovodů vlastněných budoucí SPV v minimálním 
předpokládaném rozsahu 400 mil. Kč. 

j. Spolupráce s Městem v oblasti technického a projektového vedení a realizace 
projektu a jeho jednotlivých etap jak v rámci SPV, tak v rámci TLIB.  

k. Výsledkem případné realizace projektu je dohoda formalizovaná uzavřením 
dlouhodobé Akcionářské smlouvy mezi MVV a Městem. 

 
Společná ustanovení: 
 

a. Způsob provozování a udržování SPV v činnosti za dohodnutou úplatu bude 
otázkou dalších jednání 

b. Administrativní a ekonomický model budoucí tvorby cen je základním 
předpokladem pro schválení výsledného projektu GreenNet  

c. Případná úprava poměru budoucích majetkových poměrů v TLIB se bude 
odvíjet od zapojení obou akcionářů do tohoto společného projektu  

d. Cílem projektu je vytvoření dlouhodobě funkčního a udržitelného projektu 
 

Město konstatuje, že v případě finančního či nefinančního plnění, majetkoprávního 
vypořádání či jiných záležitostí souvisejících s projektem, které podléhají schválení 
příslušnými orgány obce dle zákona 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, je nutné je nechat nejprve těmito orgány obce schválit. 
 
MVV konstatuje, že případná realizace projektu GreenNet dle věcného záměru projektu 
podléhá předchozímu schválení ze strany jediného akcionáře společnosti MVV. 
 
Město a MVV uvádějí, že věcný záměr projektu Green Net nepředstavuje závaznou nabídku 
k uzavření smlouvy, případně k uzavření jakéhokoliv smluvního dokumentu, jež by 
představoval vznik, změnu či zánik práv a povinností z něho vyplývajících pro město nebo 
pro MVV. Město ani MVV nejsou povinni případný smluvní dokument uzavřít na základě 
tohoto věcného záměru projektu GreenNet. 
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Statutární m ěsto Liberec po projednání v Rad ě města konané dne 22. 6. 2015 a 
v zastupitelstvu m ěsta 29.10.2015 souhlasí s dalším rozpracováním uvedeného 
věcného zám ěru do podoby projektu GreenNet ke schválení.  
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Zadavatel:  

 Statutární město Liberec 
se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1 
IČ:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Osoba zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností této veřejné zakázky:  

 Mgr. Lukáš Máchal 

se sídlem:  Praha 5, Smíchov, Plzeňská 1972/158 
IČ:  71468641 
DIČ:  CZ7912012526 
Telefon: +420 776 747 897 
E-mail: machal@ak-mb.cz 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon“) a dále v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech 
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dále jen „Vyhláška č. 232/2012 Sb.“), tímto 
pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele odůvodňuje účelnost výše uvedené 
veřejné zakázky. Níže specifikované údaje o této veřejné zakázce jsou zadavatelem uváděny 
v souladu s ustanovením § 1 písm. a) až d) Vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  

dle ustanovení § 1 Vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Rozsah dle ustanovení § 1 

písm. a) až d) Vyhlášky č. 

232/2012 Sb. 

Odůvodnění 

a) popis potřeb, které 

mají být splněním 

veřejné zakázky 

naplněny 

Hlavním cílem a potřebou zadavatele, které mají být 
naplněny zadáním této veřejné zakázky, je dlouhodobá 
garance stabilních dodávek tepelné energie pro dotčené 
objekty, které spravuje zadavatel (Statutární město Liberec) a 
objekty, které využívají jeho příspěvkové organizace 
(především základní a mateřské školy) a akciové společnosti, 
a to od 1. 1. 2016. Potřebou zadavatele mimo jiné je, aby při 
zajištění předmětných dodávek tepelné energie pro dotčené 
objekty zadavatele došlo také k naplnění technických, 
ekonomických a environmentálních závazků zadavatele. 
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b) popisu předmětu 

veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který 
zajistí řádné a včasné plnění dodávek spočívajících 
v zásobování tepelnou energií pro 50 objektů zadavatele 
(Statutárního města Liberec) napojených na systém 
centrálního zásobování tepelnou energií.  
Z dotčených 50 objektů zadavatele, které budou zásobovány 
tepelnou energií na základě zadání této veřejné zakázky, je 18 
objektů přímo spravováno zadavatelem, 31 objektů je 
využíváno příspěvkovými organizacemi zadavatele a 1 objekt 
je využíván akciovou společností zadavatele. Bližší 
specifikace těchto objektů bude uvedena v zadávacích 
podmínkách této veřejné zakázky. 
Celkový předpokládaný roční odběr tepelné energie v rámci 
zajištění dodávek do dotčených 50 objektů zadavatele činí cca 
62 tis. GJ / ročně (s ohledem na odběry tepelné energie 
realizované v kalendářním roce 2013 a 2014). 
Předmět veřejné zakázky je klasifikován v Oznámení 
předběžných informací na základě CPV kódů předmětu 
veřejné zakázky: 65400000-7, 09324000-6 a 09320000-8. 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu 

veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele 

Mezi potřebami zadavatele a předmětem veřejné zakázky je 
přímá vazba. Pouze splněním veřejné zakázky bude možné 
zabezpečit a garantovat plnohodnotné zajištění stabilních 
dodávek tepelné energie pro dotčené objekty zadavatele 
(Statutárního města Liberec). 
Bez realizace veřejné zakázky by zcela prokazatelně nebylo 
možno splnit plánovaný cíl a naplnit potřeby zadavatele 
uvedené výše. Pouze realizací veřejné zakázky v rozsahu 
shora uvedeného je možno splnit plánovaný cíl této veřejné 
zakázky. 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné 

zakázky 

Veřejný zadavatel předpokládá zahájení zadávacího řízení na 
konci listopadu 2015. Po ukončení zadávacího řízení a výběru 
nejvhodnější nabídky bude neprodleně zahájeno plnění 
veřejné zakázky, kdy předpokládaný termín zahájení plnění 
je od dne 1. 1. 2016 a předpokládaný termín splnění a 
ukončení veřejné zakázky je 31. 12. 2020, tj. tato veřejná 
zakázka bude zadána na dobu 5 let ode dne zahájení plnění 
veřejné zakázky vybraným uchazečem. 

V Liberci, dne __.__.____ 

 Tibor Batthyány, primátor 

  Statutární město Liberec 
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Statutární město Liberec 
IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 
sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

  zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem 

 

V Praze, dne 22.10.2015 

 

Věc:  Odůvodnění možnosti zadání veřejné zakázky Statutárního města 
Liberec na dodavatele zásobování teplem pro cca 50 objektů 
Statutárního města Liberec JŘBU 

 

Níže jsou stručně uvedeny důvody z hlediska zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „ZVZ“) k možnosti zadání veřejné zakázky Statutárního města 
Liberec (dále jen „SML“) na dodavatele tepla pro cca 50 objektů SML (dále jen „Dotčené 
objekty“) formou jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 a 34 ZVZ (dále 
jen „JŘBU“). 

Budoucí smluvní vztah SML v rámci dodávek tepla pro Dotčené objekty je vedle jiných 
způsobů zadání dle ZVZ možné řešit také za použití JŘBU ve smyslu ustanovení § 23 a 34 
ZVZ. JŘBU je výjimečný způsob zadání veřejné zakázky, kdy je veřejná zakázka zadána sice 
dle ZVZ, ale vzhledem k povaze tohoto řízení je omezena (či v zásadě vyloučena) 
hospodářská soutěž o takovou veřejnou zakázku. Zadávaná veřejná zakázka je ve většině 
případů JŘBU zadávaná tzv. napřímo jednomu dodavateli z důvodu zvláštních okolností, 
které jsou dány podmínkami vzniklými v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou nebo 
jsou takové okolnosti dány předmětem veřejné zakázky. ZVZ klade na zadavatele poměrně 
vysoké nároky (tj. určuje specifické podmínky) pro aplikaci JŘBU, kdy podmínky pro použití 
JŘBU jsou vymezeny taxativním způsobem v ustanovení § 23 ZVZ. Tento výčet podmínek 
použití JŘBU je konečný a nelze jej rozšiřovat (ani výkladem). JŘBU by tedy ze své povahy 
mělo být používáno jen pro výjimečné případy jako krajní prostředek zadání veřejné 
zakázky (ve smyslu zásady ultima ratio) a zadavatel vždy nese důkazní břemeno, že některá 
z těchto podmínek pro použití JŘBU byla splněna, což potvrzuje také rozhodovací praxe 
evropských i českých soudů a jiných orgánů (např. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(dále jen „UOHS“). 

V případě řešené budoucí veřejné zakázky na dodávku tepla pro Dotčené objekty SML 
připadá z výčtu možností a podmínek použití JŘBU důvod specifikovaný pod ustanovením 
§ 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, tj. zadavatel je oprávněn zadat veřejnou zakázku v JŘBU tehdy, jestliže 
veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních 
práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Co 
vše je možné podřadit pod zde uvedené technické či umělecké důvody či důvody ochrany 
výhradních práv není v ZVZ definováno, jedná se pouze o transpozici obdobného článku 
příslušné evropské směrnice 2004/18/ES, která tuto situaci také blíže nekomentuje. Obecně 
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lze říci, že k naplnění důvodů pro použití JŘBU ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) 
ZVZ musí zadavatel dostát následujícímu: 

− Faktická nemožnost realizace veřejné zakázky jiným dodavatelem; anebo 

− Realizace veřejné zakázky jiným dodavatelem by byla možná pouze za předpokladu 

nepřiměřených obtížích, nákladů a překážek z hlediska technického, uměleckého, 

výhradních práv či omezení dle jiných právních předpisů. 

Výklad shora uvedených důvodů použití JŘBU, tj. specifikovaných jako nemožnost plnění 
jiným dodavatelem či podmínky nepřiměřených obtíží, nákladů či překážek, je třeba vždy 
nahlížet obzvláště obezřetně, a to s ohledem riziko možného subjektivního hodnocení těchto 
důvodů a dále se zřetelem na výše zmíněný restriktivní výklad podmínek použití JŘBU, kdy 
důkazní břemeno leží vždy na zadavateli. V případě této řešené budoucí veřejné zakázky 
SML na dodávku tepla pro Dotčené objekty budou zmíněné nepřiměřené obtíže, náklady a 
překážky řešeny z pohledu technického (či technologického), ekonomického a v neposlední 
řadě také právního, a to tak, aby bylo objektivně zváženo, zda okolnosti odůvodňující 
použití JŘBU nastaly či mohou nastat. 

Důvody použití JŘBU s ohledem nemožnost plnění jiným dodavatelem  

Důvod faktické nemožnosti plnění jiným dodavatelem je z interpretačního hlediska zřejmý, 
kdy se jedná v zásadě o skutečnost, že jiný dodavatel plnění na relevantním trhu prostě 
neexistuje. Za tímto účelem je však obecně vždy vhodné provést kvalifikovaný průzkum 
relevantního trhu, a to zejména z hlediska potenciálních dodavatelů pro dané místo plnění, 
aby byl zadavatel utvrzen o správnosti aplikace důvodu faktické nemožnosti plnění ze 
strany jiného dodavatele. Takový průzkum trhu je navíc objektivní skutečností, na základě 
které zadavatel může prokázat důkazní břemeno adekvátnosti postupu při zadávání veřejné 
zakázky prostřednictvím JŘBU. S tímto důvodem použití JŘBU, tj. faktická nemožnost 
plnění jiným dodavatelem, úzce souvisejí i další níže analyzované aspekty odůvodňující 
použití JŘBU v případě řešené veřejné zakázky. 

Důvody použití JŘBU s ohledem technické a technologické aspekty  

V případě řešené budoucí veřejné zakázky SML na dodávku tepla pro Dotčené objekty byly 
ze strany SML poskytnuty podklady, ze kterých vyplývá či je specifikováno, že většina 
Dotčených objektů je v současné době napojena na systém CZT a odpojení od této soustavy 
dodávek tepla je z technického hlediska obtížné či prakticky nemožné, stejně jako napojení 
jiného dodavatele tepla na tento systém CZT. V této souvislosti SML poskytlo také informace 
a odhadované náklady týkající se vybudování nové infrastruktury pro dodávky tepla pro 
Dotčené objekty a zřízení nových energetických zdrojů v případě plnění veřejné zakázky 
jiným dodavatelem než společností Teplárna Liberec, a.s. V takovém případě by bylo 
nezbytné zpracovat projektovou dokumentaci, provést stavební a územní řízení, vyřešit 
otázky věcných břemen a dalších technických úprav v Dotčených objektech (např. nové 
rozvody, napojení technologií apod.), aby bylo možné vůbec uvažovat o jiném potenciálním 
dodavateli. Z těchto důvodů a ve světle předložených podkladů SML se jeví možnost jiného 
dodavatele tepla pro Dotčené objekty jako v zásadě nerealizovatelná, a to na základě mnoha 
skutečností. V prvé řadě spočívají překážky v technických obtížích, které by znamenaly 
vytvoření nového a projektově náročného řešení, neboť připojení na stávající soustavu CZT 
jiným dodavatelem není možné. Dále je podstatné podotknout, že realizace nové rozvodové 
sítě by znamenala vynaložení odhadovaných finančních nákladů přesahující 130 mil. Kč. 
V souvislosti s těmito technickými (technologickými) překážkami jiného alternativního 
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řešení existují i potenciální překážky stavebně-právní, které jsou spojené s procesem 
stavebního a územního řízení, kdy daná povolení nemusí být vydána, či by mohla být 
vydána ze značným časovým odstupem, což je nepřijatelné s ohledem na plánované zahájení 
plnění veřejné zakázky od 1.1.2016. V neposlední řadě existují i obtíže majetkového 
charakteru, které spočívají v nezbytnosti vedení infrastruktury přes případné pozemky 
třetích osob a tedy zahrnují nezbytné zřízení věcných břemen, nehledě na případné dopady 
do zásahů stávajícího majetku SML či jiných osob.  

K této problematice je vhodné také zmínit, že v komentářích k ZVZ je dále zmiňováno, že 
technické důvody mohou spočívat také například v požadavku zadavatele na zajištění 
kompatibility plánovaného plnění veřejné zakázky s již stávajícím majetkem, jímž zadavatel 
disponuje, avšak vždy s ohledem na skutečnost, že tento požadavek je odůvodněný 
technickými okolnostmi, pro které by plnění od jiného dodavatele vyvolalo nepochybně 
vyšší finanční náklady na straně zadavatele nebo značné riziko nefunkčnosti již pořízeného 
majetku, kdy tento názor vychází i z platné judikatury a rozhodnutí českých soudů. V této 
souvislosti z podkladů obdržených od SML vyplynulo, že SML vlastní cca 2,8 % primárních 
rozvodů (část parovodu Vratislavice) a cca 10 % sekundárních rozvodů (centrum, Doubí, 
Pavlovice), kdy v případě změny dodavatele a nevyužívání dále systému CZT, by došlo 
k znehodnocení tohoto majetku a SML by se nechovalo jako řádný hospodář (např. dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Dále je v této souvislosti podstatnou 
otázkou také skutečnost, že v rámci vlastnické struktury společnosti Teplárna Liberec, a.s. 
má SML stále 30% akcií, což by bylo vhodné prověřit s ohledem na případné majetkové 
zainteresovanosti na dodávkách tepla prostřednictvím systému CZT i majetkové účasti na 
rozvodné síti tepla. 

V neposlední řadě je nikoliv okrajovou otázkou, kterou je třeba v rámci technických (či 
technologických) překážek plnění ze strany jiného dalšího dodavatele řešit, historie vzniku 
takovéto překážky. Významným aspektem, na který je v souvislosti s posuzováním splnění 
podmínek pro použití JŘBU nutné upozornit, je totiž skutečnost, že důvody pro postup 
zadavatele dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ musí být dány objektivně, tedy nezávisle 
na vůli zadavatele. Obdobné bylo taktéž judikováno v rozhodnutích českých soudů (např. 
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 11.1.2013, č.j. 5 Afs 42/2012-53, či 
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 22.10.20107, č.j. S196/2007/VZ-16651/2007/520-AB). Obecně lze 
uzavřít, že technické (či technologické) překážky, která mají za důvod zúžení či praktické 
vyloučení hospodářské soutěže při použití JŘBU, nesmí vytvořit svou předešlou činností či 
předešlým postupem vědomě sám zadavatel, ale mají vzniknout nezávisle na jeho vůli. 
Z tohoto důvodu je třeba brát v potaz i historii vzniku současného systému CZT a případně 
také smluvní dokumentaci mezi SML a společností Teplárna Liberec, a.s. Je třeba 
zodpovědět otázku, zda se jednalo o historickou konsekvenci, kdy v dané době nebylo 
objektivně možné zajistit dodávky tepla pro Dotčené subjekty jinak, a SML tudíž muselo 
vycházet z již zavedené teplovodní infrastruktury, či byla soustava CZT zřízena a 
zprovozněna právě za účelem uzavření kontraktu se společností Teplárna Liberec, a.s. 

Důvody použití JŘBU s ohledem ekonomické a finanční aspekty  

V návaznosti na shora uvedené je třeba také přiblížit problematiku ekonomických důvodů 
nemožnosti plnění ze strany jiného dodavatele, případně neúměrnosti nákladů v případě 
jiného dodavatele. Obecně lze konstatovat, že tyto ekonomické obtíže nepatří výslovně samy 
o sobě mezi důvody opravňující zadavatele k použití JŘBU, nicméně jsou zadavateli často 
uváděny a aplikovány jako alternativní důvody použití JŘBU. K tomuto lze dodat, že byť 
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samozřejmě mohou být v rámci argumentace pro použití JŘBU uváděny, vždy by měly být 
spíše podpůrného charakteru a měly by doplňovat zásadní argumenty technické 
(technologické) či jiné obdobné dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. Důležitým 
poznatkem v této souvislosti je fakt, že i v rozhodovací praxi a judikatuře začínají 
ekonomické důvody pro použití JŘBU ve specifických případech nacházet své opodstatnění.  
Soudy, byť výjimečně, již připustily jistou ochranu investicím zadavatele, které v minulosti 
provedl a které by postupem v řízení umožňujícím otevřenou soutěž dodavatelů mohly být 
popřeny či dokonce zmařeny (např. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 26. 4. 2012, 
č. j. 62 Af 62/2010 - 367). V případě řešené budoucí veřejné zakázky SML na dodávku tepla 
pro Dotčené objekty byly ze strany SML poskytnuty podklady, ze kterých vyplývá či je 
specifikováno, že většina Dotčených objektů je v současné době napojena na systém CZT a 
odpojení od této soustavy v případě vítězného uchazeče, který není napojený na stávající 
systém CZT (jako Dotčené objekty), by musela být vybudována nová infrastruktura pro 
dodávky tepla pro Dotčené objekty a musely by být zřízeny nové energetické zdroje. Dle 
předběžných odhadů nákladů na realizaci změny způsobu vytápění Dotčených objektů, 
vyplývajících z podkladů doložených SML, by taková změna technického řešení zahrnovala 
náklady přesahující cca 130 mil. Kč a dále by pro realizaci takového technického řešení bylo 
nutné zajistit projektovou dokumentaci, stavební a územní řízení, věcná břemena a další 
technické úpravy v Dotčených objektech. S ohledem na shora citované ustanovení 
příslušných soudů lze v tomto případě reálně uvažovat i o ekonomické nevýhodnosti a 
obtížnosti jiného způsobu zajištění dodávek tepla než prostřednictvím systému CZT, neboť 
náklady na vybudování jiné soustavy pro dodávku tepla dosahují takřka hodnoty 
uvažovaného 5 letého plnění dodávek tepla prostřednictvím systému CZT, tj. dosahují ceny 
plánované budoucí veřejné zakázky. Nutno podotknout, že zmíněná finanční částka vychází 
z odhadovaných nákladů, kdy by pro podrobnější aplikaci tohoto argumentu bylo nezbytné 
vypracovat kvalifikovanou ekonomickou analýzu těchto nákladů na zřízení alternativního 
technického řešení dodávek tepla pro Dotčené objekty. 

Důvody použití JŘBU z hlediska legislativních norem a dalších právních předpisů 

V neposlední řadě k problematice důvodů a podmínek použití JŘBU dle ustanovení § 23 
odst. 4 písm. a) ZVZ by bylo vhodné zmínit i překážky vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů, kdy z těchto důvodů je plnění veřejné zakázky možné pouze určitým 
dodavatelem. Z informací a podkladů poskytnutých SML vyplývá, že problematika dodávek 
tepla do Dotčených objektů je úzce spjata také s územním plánem města Liberec (dále jen 
„ÚP“) a dále s územní energetickou koncepcí města Liberec (dále jen „ÚEK“). Dle ÚP došlo 
obecně závaznou vyhláškou SML č. 2/2002 k vymezení koncepce energetického rozvoje 
města, kdy bylo území SML z hlediska forem zásobování teplem rozčleněno na oblasti 
centrální, mimocentrální a okrajové.  Především v oblasti centrální je regulativ z hlediska 
zásobování tepelnou energií připuštěn pouze ve formě systému CZT, případně 
obnovitelných zdrojů energií a bezemisní technologie. V mimocentrální oblasti je podmíněně 
přípustná technologie zásobení energiemi zemním plynem, elektrickou energií, kapalnými 
palivy apod., avšak pouze za podmínky ekonomické efektivnosti, ekologické přijatelnosti, 
přijatelnosti z hlediska ochrany zdraví, a v neposlední řadě též nedostupnosti systému CZT. 
Totéž platí i pro oblast okrajovou. V této souvislosti bylo ze strany SML sděleno, že většina 
Dotčených objektů SML se nachází v centrální a mimocentrální oblasti a z hlediska územní 
plánovací dokumentace je odpojení těchto objektů od systému CZT prakticky nemožné. 
Další prioritou SML dle shora citované vyhlášky je stanovení ÚEK, v rámci kterého je 
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vyžadováno dodržování principu maximálně dvoucestného zásobování energiemi pro jednu 
oblast, což existence systému CZT a případně elektrické energie naplňuje. Stanovení ÚEK 
vychází z definice zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a v rámci 
této koncepce je opětovně požadováno dodržování regulativů pro centrální, mimocentrální a 
okrajovou oblast území SML, jak je shora uvedeno. V neposlední řadě je v podkladech SML 
zmíněn i dopad na fungování a činnost spalovny odpadu TERMIZO, a.s., IČ: 64650251, 
sídlem: Dr. M. Horákové 571/56, 460 06 Liberec 7 (dále jen „TERMIZO, a.s.“). Tato spalovna 
odpadu TERMIZO, a.s. je úzce spjata s ÚEK, ve které je uvedeno následující: „Zachování 
soustavy CZT (včetně Spalovny TERMIZO) jednoznačně podporováno zákonem o ochraně ovzduší, 
k modernizaci soustavy jsou připraveny dotace z OPŽP. Stabilizace soustav CZT je jednou z priorit 
platné státní energetické koncepce a také Programu zlepšování ovzduší zóny CZ05 Severovýchod, jejíž 
součástí je Liberecký kraj.“ V této souvislosti je zachování a rozvoj systému CZT (včetně 
spalovny odpadu TERMIZO, a.s.) taktéž naplněním ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Ke všemu shora uvedenému v tomto 
odstavci je nezbytné dodat, že veškerá zmíněná pravidla stanovená v ÚK či ÚEK jsou 
vytvořena SML, jakožto zadavatelem plánované budoucí veřejné zakázky. Z tohoto důvodu 
platí obdobný komentář, jaký byl uveden v případě požadavku na objektivnost technických 
obtíží a překážek plnění veřejné zakázky jiným dodavatelem než současným (tj. společností 
Teplárna Liberec, a.s.). Bylo by rozhodně vhodné za účelem dosažení maximální 
objektivnosti právních překážek specifikovaných v tomto odstavci prověřit, zda ÚK či 
zejména ÚEK byla schválena některým orgánem státní správy či vyšším územně 
samosprávným celkem (např. ministerstvem, krajem apod.). Pokud by totiž právní důvody 
pro použití JŘBU z hlediska ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ vycházely z širších 
souvislostí, tj. byly stanoveny zákonem či některým z nadřízených orgánů, pak by bylo 
zřejmé, že tyto překážky vznikly a existují do jisté míry skutečně objektivně. 

Shrnutí a závěry 

I přese vše shora uvedené je nezbytné upozornit, že bohužel neexistuje žádný „metodický 
pokyn“ v České republice ani na úrovni Evropské unie, který by uváděl konkrétní situace, za 
kterých lze použít JŘBU, a to kupříkladu z důvodů dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ. 
Z výše uvedeného vyplývá, že důvody, které vedou zadavatele k volbě tohoto způsobu 
zadání veřejné zakázky, by měly být v dokumentaci o zadání veřejné zakázky zadavatelem 
náležitým způsobem doloženy, a to i za účelem případného přezkoumání správnosti jeho 
postupu ze strany kontrolních orgánů. V tomto smyslu lze zadavateli mimo vše shora 
uvedené také doporučit, aby se v případě zadávání veřejné zakázky formou JŘBU zasadil o 
maximální míru transparentnosti, která je eventuálně v mezích tohoto typu zadávacího 
řízení možná. Zadavateli je umožněno, byť k tomu z hlediska ZVZ není povinen, uveřejnit o 
informaci o zahájení zadávacího řízení na Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím 
formuláře označeného jako „Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante“ (neboť v JŘBU 
se na Věstníku veřejných zakázek jinak neuveřejňuje Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení). Dále zadavatel může zvýšit transparentnost JŘBU uveřejněním informací o tomto 
řízení i nad rámec svých povinností kupříkladu na svém profilu zadavatele.   

VÝHODY POSTUPU prostřednictvím JŘBU: 

V případě výběru dodavatele na dodávky tepla pro Dotčené objekty SML prostřednictvím 
řádného postupu v JŘBU, při dodržení veškerých pravidel, podmínek a regulí stanovených 
ZVZ pro tento druh řízení, dává zadavateli možnost vybrat vhodného (a jediného možného) 
dodavatele prostřednictvím řízení v souladu se ZVZ, přičemž se zadavatel nevystaví riziku 
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organizačně, administrativně a časově náročného zadávacího řízení jako v případě 
otevřeného či užšího řízení. Zadavateli se tudíž prostřednictvím JŘBU nabízí řešení stávající 
situace odpovídající jeho povinnostem z hlediska ZVZ, kdy by zadavatel zároveň zajistil 
dodávky tepla do Dotčených objektů k 1.1.2016, a to navíc dodavatelem, který je již napojen 
na stávající systém CZT, tudíž nehrozí riziko zřizování nové energetické infrastruktury a 
vynakládání neúměrných finančních prostředků. 

RIZIKA POSTUPU prostřednictvím JŘBU: 

Zvolením tohoto postupu směřujícímu k výběru dodavatele prostřednictvím JŘBU nese svá 
rizika zejména v podobě vysokých nároků na zhodnocení a zvážení skutečností, které mají 
odůvodňovat použití JŘBU, tj. zda nastalo kvalifikované splnění podmínek pro použití JŘBU 
ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ (viz výše uvedené). V případě, že by SML 
porušil své povinnosti jakožto veřejný zadavatel při zadávání veřejné zakázky, tj. 
neoprávněně vybral dodavatele předmětné veřejné zakázky prostřednictvím JŘBU, ač 
k tomu nebyl oprávněn, hrozila by sankce za nedodržení postupu stanoveného ZVZ, 
případně by takto uzavřená smlouva na dodávky tepla mohla kvalifikována jako neplatná. 

 

Mgr. Lukáš Máchal, advokát 
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Příloha č. 1

Návrh RO č. 7B ) 2015 -  Příjmy 29 407 484 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG H) Ostatní příjmy 8 618 048 Kč
3111 2229 1 0010207000000 Odvod hospodářského výsledku - MŠ oddělení školství/000500170039 0 2 297 242 2 297 242 ZÚ 2014

3113 2229 1 0010208000000 Odvod hospodářského výsledku - ZŠ oddělení školství/000500170039 0 5 324 552 5 324 552 ZÚ 2014

3741 2229 3 0010209000000 Odvod hospodářského výsledku - Zoologická zahrada oddělení školství/000500170039 0 72 551 72 551 ZÚ 2014

3529 2229 5 0010209000000 Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo oddělení školství/000500170039 0 13 419 13 419 ZÚ 2014

3529 2229 6 0010209000000 Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko oddělení humanitní/000500170040 0 111 599 111 599 ZÚ 2014

3599 2229 7 0010209000000 Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péčeoddělení humanitní/000500170040 0 23 028 23 028 ZÚ 2014

3599 2229 8 0010209000000 Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontaktoddělení humanitní/000500170040 0 101 246 101 246 ZÚ 2014

6402 2229 22 0010211000000 Odvod příspěvku - Ještědská sportovní oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 0 656 875 656 875 ZÚ 2014

3726 2329 1 0010098000000 Sběr zrušených registračních značek odbor dopravy/000200010000 20 000 17 536 37 536

PAR RP UZ ORJ ORG B) Dotace 3 000 Kč
0 4121 1 0010097000000 Poplatky-výkon přestupkové agendy od obcí (skutečný příjem)odbor správní a živnostenský/000200080000 14 000 3 000 17 000

PAR RP UZ ORJ ORG D) Příjmy ze společností a podílů v nich 3 457 765 Kč
6310 2142 24 0010036000000 Podíl na zisku a z dividend A. S. A. (skutečný příjem) oddělení rozpočtu a financování/000300120027 5 000 000 2 621 719 7 621 719
6310 2142 26 0010037000000 Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec(skutečný příjem) oddělení rozpočtu a financování/000300120027 3 500 000 836 046 4 336 046

PAR RP UZ ORJ ORG F) Příjmy z refinacování dluhopisu - směnka 17 328 671 Kč
6310 2145 1 0010227000000 Přijaté úroky z odkoupených dluhopisů (směnka - skutečnost) oddělení rozpočtu a financování/000300120027 27 048 000 17 328 671 44 376 671
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Příloha č. 2

Návrh RO č. 7B) 2015 -  Výdaje 52 089 181 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2
rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po 

změně

B) Odbory magistrátu 52 089 181 Kč

Odbor ekonomiky    51 411 608 Kč
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6399 5362 1 0020032000000 Státní rozpočet - nadměrný odpočet DPH oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 0 -21 271 223 -21 271 223 platební výměr

6402 5364 1 0021000000000 Vratka dotace - nadměrný odpočet DPH oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 0 21 271 223
6402 5364 1 0021000000000 Vratka dotace - nadměrný odpočet DPH oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 0 -2 023 474 *pozměňovací návrh - Hron - připomínka

6402 5364 1 0021000000000 Vratka dotace - Parky Lidové sady II. oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 56 100 **pozměňovací návrh - Horák

6402 5364 1 0021000000000 Vratka dotace - Administrativní zajištění IPRM oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 28 600 19 332 449 ***pozměňovací návrh - Horák

6310 5149 1 0020854000000 Odkup dluhopisů - poplatek při odkupu dluhopisů oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 0 194 958 194 958
6310 5141 1 0020854000000 Splátka úroků - směnka (směnečný program) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 21 383 715 25 593 616 46 977 331 1,670mld
6409 5901 1 0020192000000 Rezerva (finanční vypořádání ze ZÚ 2014) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 19 214 512 19 562 281 ZÚ 2014

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 2 023 474 *pozměňovací návrh - Hron - připomínka

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 -56 100 **pozměňovací návrh - Horák

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 -28 600 ***pozměňovací návrh - Horák

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva (z projektu SPO dětí a interaktivní technika) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027  2 602 988 ZÚ 2014

6409 5901 1 0020192000000 Rezerva (příjem z dividend A.S. A.) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 2 621 719
6409 5901 1 0020192000000 Rezerva (příjem z dividend Teplárna Liberec) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 836 046 27 561 808 46 776 320

Odbor cestovního ruchu a sportu 91 031 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6402 5213 22 0020779000000 Finanční vypořádání - Ještědská sportovní oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 0 91 031 91 031 ZÚ 2014

Kancelář tajemníka 1 500 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6171 5162 1 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací oddělení provozu a správy budov/000200050009 2 000 1 500 3 500 ZÚ 2014

Odbor sociální péče 585 042 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

4399 5169 1 0020521000000 Pěstounská péče - výpomoc oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 32 000 109 000 141 000 ZÚ 2014

4399 5169 13010 1 0020522000000 Pěstounská péče - respitní péče oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 54 000 121 000 175 000 ZÚ 2014

4399 5169 13010 1 0020523000000 Pěstounská péče - odborná pomoc oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 59 000 147 000 206 000 ZÚ 2014

4399 5169 13010 1 0020523000000 Pěstounská péče - vzdělávání oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021 99 000 208 042 307 042 ZÚ 2014
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Příloha č. 3

Návrh RO č. 7B) 2015 -  Financování 22 681 697 Kč

ODPA POL ORJ ORG
Název akce

oddělení rozpočtu a 

financování/ORJ2

rozpočet 

schválený

návrh změny

rozpočet po 

změně

0 8115 1 0019501000000 změna stavu na bankovních účtech 000300120027 0 74 217 831 74 217 831 ZÚ 2014

0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroku 000300120027 52 000 000 -52 201 200 -201 200 ZÚ 2014

0 8114 1 0019504000000 Splátka kontokorentního úvěru - ČS 000300120027 -24 378 722 665 066 -23 713 656 ZÚ 2014
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Příloha č. 1

Návrh RO č. 7C ) 2015 -  Příjmy 3 820 992 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG H) Ostatní příjmy 3 820 992 Kč
6171 2324 1 10095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odbor právní a veřejných zakázek/ 000100030000 0 21 600 21 600
5512 2324 1 20015000000 Studená voda (zaúčtováno - snížení výdajů) oddělení krizového řízení/ 000200050008 2 891 -2 891 -2 891
5512 2324 1 20017000000 Elektrická energie (zaúčtováno - snížení výdajů) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 21 314 -21 314 -21 314
6171 2322 1 10146000000 Přijaté pojistné náhrady oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 3 707 385 141 328 3 848 713
3722 2321 1 10331000000 Přijaté neinvestiční dary (ASEKOL a.s.) odbor ekologie a veř.prostoru/ 000400180000 0 10 000 10 000
6171 2329 1 10034000000 Příjmy ostatní nedaňové (Kovošrot) oddělení provozu a správy budov/ 000200050009 0 522 522
6171 2329 1 10034000000 Příjmy ostatní nedaňové (přefakturace vodného) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 51 494 6 195 57 689
3741 2122 3 10091000000 Odvod z odpisů Zoologická zahrada oddělení školství/ 000500170039 8 136 372 1 280 365 9 416 737
6171 2329 1 10153000000 Obecní mrtví oddělení humanitní/ 000500170040 294 901 37 593 332 494
4379 2229 1 10180000005 Přijaté vratky transferů - fond zdraví oddělení humanitní/ 000500170040 0 13 287 13 287
6330 4139 1 10003000005 Příjem na ZBÚ - fond zdraví oddělení humanitní/ 000500170040 800 000 43 904 843 904
6330 4134 1 10002000005 Příjem na běžný účet fondu - fond zdraví oddělení humanitní/ 000500170040 800 000 13 287 813 287
2221 2324 1 10163000000 Příspěvek z KÚ na provozní ztrátu oddělení technické správy 8 498 783 189 001 8 687 784
2218 2111 1 10339000000 Příjmy - parkovací systém oddělení technické správy 0 600 000 600 000
5311 2111 1 10170000000 Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova Městská policie/ 000110000000 0 12 200 12 200
3111 2229 1 10167000000 Vrácená dotace na provoz MŠ oddělení školství/ 000500170039 0 143 001 143 001
3113 2229 1 10165000000 Vrácená dotace na provoz ZŠ oddělení školství/ 000500170039 0 82 349 82 349
6330 4139 1 10003000005 Příjem na ZBÚ - fond pro informačmí technologie odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 0 400 000 400 000
6330 4134 1 10002000005 Příjem na běžný účet fondu - fond pro informačmí technologie odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 0 400 000 400 000
6330 4131 1 10041000000 Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 3 896 584 450 565 4 347 149
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Návrh RO č. 7C) 2015 -  Výdaje 1 620 674 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2
rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu -4 478 987

Odbor majetkové správy celkem      207 141
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -192 859

3313 5171 1 20557000000 oprava - kino Varšava (navýšení) odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 0 150 000 150 000
6171 5171 1 20928000000 opravy z pojistných událostí odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 699 308 -500 000 1 199 308
6171 5169 1 20748000000 nákup služeb, objekty ve správě MSSO odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 289 757 100 000 389 757
3113 5171 1 20228000000 pojistná událost - odcizené parapety, svody CU odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 0 57 141 57 141

kapitálové  výdaje 400 000

3113 6121 1 20942000000 ZŠ projekční práce na nyvýšení kapacity odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 500 000 -1 000 000 500 000
3113 6121 200 20770000000 investiční akce ZŠ odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 700 000 -300 000 400 000
3113 6121 211 20770000000 investiční akce ZŠ odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 2 500 000 200 000 2 700 000
6171 6121 1 20941000000 investice do budovve správě majetku města odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031 2 840 000 1 500 000 4 340 000

Odbor ekonomiky -21 004 726
PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -21 004 726

6409 5901 1 20192000000 rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 -20 004 726
6409 5901 1 20192000000 rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 -1 000 000 -21 004 726 *pozměňovací návrh-Langr

Odbor strategického rozvoje a dotací celkem 4 308 756
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -84 700

6171 5168 1 20242000000 služby zpracování dat odd. přípravy a řízení projektů/ 000300140033 650 000 -84 700 565 300
kapitálové výdaje 4 393 456

2212 6130 1 20865000000 výkupy pozemků pro nové projekty (navýšení) odd. přípravy a řízení projektů/ 000300140033 0 4 393 456 4 393 456
Kancelář primátora celkem -7 060

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -7 060

6171 5169 1 20039000000 služby partnerská města-snížení, přesun na personální odd kancelář primátora/ 000100020000 219 000 -7 060 211 940
Městská policie celkem 155 580

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 155 580

5311 5011 1 20009000000 mzdy, navýšení 3% Městská policie/000110000000 31 900 000 107 000 32 007 000
5311 5031 1 20011000000 pojistné na sociální zabezpečení, navýšení 3% Městská policie/000110000000 8 053 429 26 750 8 080 179
5311 5032 1 20012000000 pojistné na veřejné zdravotní pojištění, navýšení 3% Městská policie/000110000000 2 899 080 9 630 2 908 710
5311 5031 1 20011000000 pojistné na sociální zabezpečení, asistenti (z rezervy) Městská policie/000110000000 0 47 000 47 000
5311 5032 1 20012000000 pojistné na veřejné zdravotní pojištění, asistenti (z rezervy) Městská policie/000110000000 0 20 000 20 000
5311 5139 1 20004000000 materiál Městská policie/000110000000 383 500 67 200 450 700
5311 5162 1 20024000000 služby telekom. a radiokomunikací Městská policie/000110000000 320 000 11 000 331 000
5311 5175 1 20008000000 pohoštění Městská policie/000110000000 20 000 5 000 25 000
5311 5172 1 20136000000 programové vybavení Městská policie/000110000000 50 000 5 000 55 000
5311 5901 1 20192000000 rezerva Městská policie/000110000000 91 783 -67 000 24 783
5311 5362 1 20137000000 poplatky ČTÚ - kamerový systém Městská policie/000110000000 38 500 -16 000 22 500
5311 5167 1 20130000000 školení a vzdělávání strážníků Městská policie/000110000000 99 200 -50 000 49 200
5311 5139 1 20126000000 nákup materiálu - projekty prevence kriminality Městská policie/000110000000 30 000 -5 000 25 000
5311 5171 1 20007000000 opravy a udržování Městská policie/000110000000 638 611 -5 000 633 611

Odbor správy veřejného majetku celkem    10 487 767

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 10 487 767

2212 5171 1 20063000000 pojistná událost - odcizená tyč, dětské hřiště odd. technické správy/ 00060004003 0 11 379 11 379

3631 5171 1 20044000000 3 pojistné události - poškozené veřejné osvětlení odd. technické správy/ 00060004003 0 51 387 51 387

3326 5151 1 20087000000 studená voda, provoz pomníků, plastik odd. technické správy/ 00060004003 180 000 -180 000 0

3326 5154 1 20088000000 elektrická energie,provoz pomníků, plastik odd. technické správy/ 00060004003 180 000 -180 000 0

6171 5192 1 20104000000 člensképříspěvky odd. technické správy/ 00060004003 4 000 -4 000 0

2221 5213 20 20116000000 příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD odd. technické správy/ 00060004003 10 000 000 10 000 000 20 000 000
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2221 5213 20 20534000000 příspěvek na provoz.ztrátu-příměstská autobusová doprava odd. technické správy/ 00060004003 8 498 783 189 001 8 687 784

2219 5138 1 21004000000 nákup zboží - parkovací karty LIS odd. technické správy/ 00060004003 0 600 000  

Odbor ekologie a veřejného prostoru 374 000

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 374 000

3722 5171 1 20112000000 kontejnerová stání odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000 300 000 10 000 310 000

3326 5151 1 20087000000 studená voda, provoz pomníků, plastik odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000 0 180 000 180 000

3326 5154 1 20088000000 elektrická energie,provoz pomníků, plastik odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000 0 180 000 180 000

6171 5192 1 20104000000 člensképříspěvky odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000 0 4 000 4 000

Odbor hlavního architekta celkem 84 700

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 84 700

3635 5169 1 20006000000 nákup služeb - přesun z odboru strategie….. odbor hlavního architekta/ 000400150000 0 84 700 84 700

Odbor školství a sociálních věcí celkem 369 755

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 369 755

3319 5169 1 20337000000 koncerty a ostatní služby odd.školství/ 000500170039 94 000 -69 862 24 138

3319 5169 1 20338000000 letní setkávání s divadlem odd.školství/ 000500170039 60 000 -6 155 53 845

3319 5169 1 2033900000 Liberecký jarnark odd.školství/ 000500170039 250 000 -15 798 234 202

3319 5221 1 20345000000 neinv. transfery obecně prospěšným organizacím - Spacium odd.školství/ 000500170039 240 000 -240 000 0

3419 5230 1 20940000000 neinvestiční dary podnikatelským subjektům - P4 Plaza s.r.o. odd.školství/ 000500170039 0 307 500 307 500

3313 5212 1 20505000000 neinvestiční transfer nefinančním podnik.subjektům - Dzikos M. odd.školství/ 000500170039 0 278 032 278 032

4399 5169 1 20355000000 komunitní plán - krizové situace, přesun na personální odd. odd. humatitní/ 000500170040 1 719 000 -37 500 1 681 500

4399 5169 1 20353000000 komunitní plán - konzultace,přesun na personální odd. odd. humatitní/ 000500170040 42 000 -42 000 0

4399 5169 1 20355000000 komunitní plán - krizové situace, přesun  na odbor cest.ruchu…... odd. humatitní/ 000500170040 1 719 000 -93 500 1 625 500

4399 5169 1 20355000000 komunitní plán - krizové situace, přesun  na Kontakt odd. humatitní/ 000500170040 1 719 000 -75 000 1 644 000

3632 5192 1 20360000000 občecní mrtví odd. humatitní/ 000500170040 644 901 37 593 682 494

6330 5345 1 20029000005 převod z fondu na ZBÚ - fond zdraví odd. humatitní/ 000500170040 800 000 43 904 63

6330 5349 1 20030000005 příděl do fondu ze ZBÚ - fond zdraví odd. humatitní/ 000500170040 800 000 13 287 813 287

3399 5194 1 20344000000 věcné dary - komise pro občanské obřady… odd.školství/ 000500170039 210 000 225 350 435 350

4379 5221 1 20350000005 neinv. transfery obecně prospěšným organizacím odd. humatitní/ 000500170040 277 000 43 904 320 904

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu celkem 425 315

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje -9 685

3412 5169 1 20287000000 koncesní smlouva - Městský stadion, přesun do tř. 6 odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 15 549 800 -335 000 2 143

2143 5169 1 20292000000 orientační turistické značky, přesun do tř. 6 odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 100 000 -100 000 0

3319 5169 1 20337000000 koncerty a ostatní služby odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 0 69 862 69 862

3319 5169 1 20338000000 letní setkávání s divadlem odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 0 6 155 72 005

3319 5169 1 20339000000 Liberecký jarnark odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 0 15 798 15 798

3319 5221 1 20345000000 neinv. transfery obecně prospěšným organizacím - Spacium odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 0 240 000 240 000

2143 5169 1 20288000000 rozvoj cestovního ruchu - přesun z odd. humanitního odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 234 028 93 500 327 528
kapitálové výdaje 435 000

3222 6121 1 21xxxxxxx PD - restaurování morového sloupu, přesun ze tř. 5 odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 0 35 000 35 000

3222 6122 1 21xxxxxxx úprava vchodu do Radničního sklípku, přesun ze tř. 5 odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 0 150 000 150 000

2143 6121 1 21xxxxxxx dopravní značení včetně instalace, přesun ze tř. 5 odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 0 150 000 150 000

2143 6121 1 20969000000 turistická vybavenost, přesun ze tř. 5 odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037 25 000 100 000 125 000

Odbor informatiky a řízení procesů 44

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 23

6171 5168 1 20970000000 IOP09-OM-digitalizace-paměť-služby, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 1 250 148 -187 520 1 062 628

6171 5168 1 20970002600 IOP09-OM-digitalizace-paměť-služby,vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 187 523 187 523

6171 5168 1 20971000000 IOP09-OM-digitalizace-kroniky-služby, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 499 730 -74 950 424 780

6171 5168 1 20971002600 IOP09-OM-digitalizace-kroniky-služby, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 74 970 74 970
kapitálové výdaje 21

6171 6111 1 20972000000 IOP09-OM-portál-SW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 2 083 015 -312 452 1 770 563

6171 6111 1 20972001600 IOP09-OM-portál-SW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 312 453 312 453
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6171 6111 1 2097300000 IOP09-OM-back off-agendy-SW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 1 570 368 -235 555 1 334 813

6171 6111 1 2097301600 IOP09-OM-back off-agendy-SW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 235 556 235 556

6171 6111 1 20974000000 IOP09-OM-back off-manažer-SW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 1 716 990 -257 548 1 459 442

6171 6111 1 20974001600 IOP09-OM-back off-manažer-SW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 257 549 257 549

6171 6111 1 20975000000 IOP09-OM-back off-komp.cent.-SW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 2 315 674 -347 351 1 968 323

6171 6111 1 20975001600 IOP09-OM-back off-komp.cent.-SW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 347 352 347 352

6171 6111 1 20976000000 IOP09-OM-back off-VDI-SW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 1 027 595 -154 139 873 456

6171 6111 1 20976001600 IOP09-OM-back off-VDI-SW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 154 140 154 140

6171 6111 1 20978000000 IOP09-OM-TC-datové centrum-SW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 178 380 -26 757 151 623

6171 6111 1 20978001600 IOP09-OM-TC-datové centrum-SW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 26 757 26 757

6171 6111 1 20981000000 IOP09-OM-TC-SAN-SW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 355 770 -53 365 302 405

6171 6111 1 20981001600 IOP09-OM-TC-SAN-SW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 53 366 53 366

6171 6125 1 20977000000 IOP09-OM-back off-VDI-HW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 757 423 -113 613 643 810

6171 6125 1 20977001600 IOP09-OM-back off-VDI-HW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 113 614 113 614

6171 6125 1 20979000000 IOP09-OM-TC-datové centrum-HW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 292 899 -43 934 248 965

6171 6125 1 20979001600 IOP09-OM-TC-datové centrum-HW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 43 935 43 935

6171 6125 1 20980000000 IOP09-OM-TC-páskov.knih-HW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 772 328 -115 849 656 479

6171 6125 1 20980001600 IOP09-OM-TC-páskov.knih-HW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 115 850 115 850

6171 6125 1 20982000000 IOP09-OM-TC-SAN-HW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 1 566 903 -235 035 1 331 868

6171 6125 1 20982001600 IOP09-OM-TC-SAN-HW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 235 036 235 036

6171 6125 1 20983000000 IOP09-OM-digitalizace-infras.-HW, dotace odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 485 823 -72 867 412 956

6171 6125 1 20983001600 IOP09-OM-digitalizace-infras.-HW, vlastní prostředky odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000 0 72 878 72 878

Kancelář tajemníka celkem 119 741

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 119 741

6171 5021 1 20010000000 OOV, přesun z kanceláře primátora odd.peronální/ 000200050005 1 808 196 7 060 1 815 256
6171 5021 1 20010000000 OOV, přesun z odd. humanitního odd.peronální/ 000200050005 1 808 196 79 500 1 887 696
5512 5151 1 20015000000 studená voda odd. krizového řízení 71 400 6 195 77 595
5512 5169 1 20006000000 nákup služeb (kryto výnosy) odd. krizového řízení 269 100 5 565 274 665
6171 5171 1 20403000000 pojistná událost - poškozené vozidlo odd. provozu a správy budov/ 000200050009 0 21 421 21 421

D) Organizace města/ s účastí města a další PO 4 899 661

Příspěvkové organizace města - podrobněji
PAR RP UZ ORJ ORG Mateřská škola "Hvězdička" Gagarinova, příspěvková org. 100 000
3111 5331 104 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 600 000 100 000 700 000

Mateřská škola "Jablůňka Jabloňová, příspěvková org. 45 000
3111 5331 106 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 550 000 45 000 595 000

Mateřská škola Jeřmanická, příspěvková organizace 80 000
3111 5331 107 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 455 000 80 000 535 000

Mateřská škola "Kamarád" Dětská, příspěvková  organizace 33 000
3111 5331 109 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 570 000 33 000 603 000

Mateřská škola "Korálek"  Aloisina výšina, příspěvková org. 70 000
3111 5331 113 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 535 000 70 000 605 000

Mateřská škola "Sluníčko"  Bezová, příspěvková org. 94 000
3111 5331 125 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 505 000 94 000 599 000

Mateřská škola "Srdíčko" Oldřichova, příspěvková org. 15 000
3111 5331 126 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 490 000 15 000 505 000

Mateřská škola Stromovka, příspěvková organizace 50 000
3111 5331 127 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 515 000 50 000 565 000

Mateřská škola "V Zahradě" Žitavská, příspěvková org. 15 000
3111 5331 129 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 265 000 15 000 280 000

Základní škola Barvířská, příspěvková organizace 250 000
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3113 5331 201 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 2 095 000 250 000 2 345 000
Základní škola Broumovská, příspěvková organizace 187 740

3113 5331 202 20330000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provozní náklady oddělení školství / 000500170039 764 203 187 740 951 943
Základní škola Kaplického, příspěvková organizace 200 000

3113 5331 207 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 1 100 000 200 000 1 300 000
Základní škola Švermova, příspěvková organizace 65 000

3113 5331 214 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 2 490 000 65 000 2 555 000
Základní škola U soudu, příspěvková organizace 86 000

3113 5331 215 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 1 770 000 86 000 1 856 000
Základní škola U školy, příspěvková organizace 250 000

3113 5331 216 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 1 710 000 250 000 1 960 000
Základní škola Vrchlického, příspěvková organizace 50 000

3113 5331 218 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 1 140 000 50 000 1 190 000
Základní škola a ZUŠ Jabloňová, příspěvková organizace 75 000

3113 5331 219 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 1 955 000 75 000 2 030 000
Základní škola Nám. Míru, příspěvková organizace 82 000

3113 5331 211 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 1 480 000 82 000 1 562 000
Zvláštní škola Orlí, příspěvková organizace 40 000

3114 5331 222 20027000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie oddělení školství / 000500170039 922 500 40 000 962 500
Zoologická zahrada, příspěvková organizace 2 934 367

3741 5331 3 002002600000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství/ 000500170039 30 000 000 1 000 000 31 000 000 *pozměňovací návrh-Langr

3741 5331 3 20028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení školství/ 000500170039 10 001 411 1 934 367 11 935 778
Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace 1 308

3529 5331 6 20028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení humanitní / 000500170040 955 000 1 308 956 308
Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace 176 246

3599 5331 8 20026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -provoz oddělení humanitní / 000500170040 4 600 000 176 246 4 776 246

E) Fondy oprav a investic 1 200 000

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 0

3113 5171 1 20228000011 Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu ZŠ oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 5 200 000 -700 000 4 500 000
3113 6121 1 20912000011 ZŠ U školy - rekonstrukce kuchyně oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 5 020 000 -80 000 4 940 000
3113 6122 1 20138000000 Stroje, přístroje oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 480 000 780 000 1 260 000

Fond pro opravy a vybavení ostatní 0

6171 5171 1 20407000020 Opravy budov oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 244 526 750 000 994 526
3612 6121 1 20856000020 Kanalizace - Na Valech oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 750 000 -750 000 0

Fond pro informační technologie 1 200 000

6409 5901 1 20192000022 Rezerva odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 0 400 000 400 000
6330 5345 1 20029000022 převod z fondu na ZBÚ - fond pro informačmí technologie odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 0 400 000 400 000
6330 5349 1 20030000022 příděl do fondu ze ZBÚ - fond pro informačmí technologie odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000 0 400 000 400 000
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Příloha č. 3

Návrh RO č. 7C) 2015 -  Financování -2 200 318 Kč

ODPA POL ORJ ORG
Název akce

oddělení rozpočtu a 

financování/ORJ2

rozpočet 

schválený

návrh změny

rozpočet po 

změně

0 8115 1 0019501000000 zapojení zůstatku fondu zdraví  z min. let 000300120027 0 30 617 30 617
0 8123 1 19535000000 KB revolving,čerpání-IOP09-Otevřené město 000300120027 14 873 046 -2 230 935 12 642 111

;
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Příloha č. 4

Návrh RO č. 7C ) 2015 -  VHČ 450 565 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet 

po 

změně

SU AU ORJ ORG VHČ Výnosy 450 565 Kč
0

602 100 1 10134000000 výnosy z prodeje služeb-přeúčt. energie Odbor informatiky a řízení procesů/000200110000 0 400 000 400 000
602 100 1 10134000000 výnosy z prodeje služeb-přeúčt. energie Oddělení krizového řízení/ 000200050008 0 5 565 5 565
646 100 1 10102000000 výnosy z prodeje ostatních nemovitostí oddělení technické  správy/000600040003 0 45 000 5 565
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Darovací smlouva 
č. 7/15/0081 

(uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

1. Ing. Ivo Barek,  

     Jaroslava Barková,  
 

            

 

2. Ing. Ladislav Jenček,  
 

  

 

3. Petr Salaba,  
 

 

            

 

4. Ing. Jaroslav Balatka,  

     Ing. Zuzana Balatková,  
 

  

(dále jen „dárci“) 

 

a 

 

statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 1 

IČ: 00262978  

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

 

(dále jen jako „obdarovaný“) 

 

(dárce a obdarovaný společně označováni také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních 

níže uvedeného dne měsíce a roku následující 

 

Darovací smlouvu 

(dále jen „smlouva“): 
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I. 

Předmět darování 
 

1. Dárci jsou spoluvlastníky stavebního objektu SO.1 – komunikace a objektu SO.5 - 

veřejné osvětlení, které jsou umístěny na pozemku 

 

• p. č. 2069/3 o výměře 1950 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 

ostatní komunikace,  k.ú. Ruprechtice, obec Liberec ve vlastnictví statutárního 

města Liberec  

 

 

2. Uvedené stavební objekty ve spoluvlastnictví dárců jsou předmětem darování (dále jen 

„dar“) a jsou zakresleny ve výkrese, který tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást této 

smlouvy.  

 

            

II. 

Darování 

 
1. Dárci darují touto smlouvou obdarovanému dar uvedený v čl. I. této smlouvy se všemi 

jeho součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi, které jsou spojené 

s jeho vlastnictvím. 

 

2. Vlastnické právo k daru přejde na obdarovaného jeho předáním, o čemž bude sepsán 

předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

3. Obdarovaný prohlašuje, že uvedený dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

  

 

 

III. 

Další ujednání 

 
1. Strany smlouvy souhlasně prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky či 

okolnosti, které by bránily volnému nakládání s darem. 

 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že hodnota daru činí 4 458 711,- Kč včetně DPH 

(slovy: čtyřimilionyčtyřistapadesátosmtisícsedmsetjedenáctkorun). Hodnota daru byla 

stanovena poměrnou částí ze smlouvy dílo, která byla uzavřena na SO-1 komunikace, 

SO-2 dešťová kanalizace. SO-3 veřejné osvětlení, SO-04 veřejná zeleň.  

 

3. Dárci prohlašují, že darované stavební objekty jsou vybudovány podle příslušných 

norem ČSN a platných technických předpisů (a to včetně technických podmínek 

vydávaných Ministerstvem dopravy) a nařízení. 

 

4. Dárci se dále zavazují, že současně s darovanými stavebními objekty předají 

obdarovanému tyto doklady a podklady:  
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- popis všech změn oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení, přičemž veškeré změny musí 

být písemně odsouhlasené projektantem stavby 

- realizační dokumentace stavby odsouhlasená odborem správy veřejného majetku 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu a návrhu 

případné majetko – právní operace 

- hutnící zkoušky zemní pláně, a konstrukčních vrstev kameniva 

- souhlasné vyjádření sdružení pro integraci zdravotně postižených osob (NIPI) k provedeným 

komunikacím 

- atesty na zabudované materiály 

-  kolaudační rozhodnutí na stavbu 

- doklady vyžadované resortním systémem řízení jakosti 

 

 

5. Touto smlouvou postupují dárci na obdarovaného práva vyplývající z odpovědnosti za 

vady zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo číslo 120820 ze dne 22. 2. 2013 a dále 

práva vyplývající ze  smluvní záruky na předanou stavbu či její část v délce 36 měsíců 

ode dne jejího předání obdarovanému, kterou se dárce zavázal poskytnout 

obdarovanému uzavřením plánovací smlouvy č.8/12/0019 ze dne 25. 4. 2012. 

 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv 

opravy textu platí jen, byly-li oběma účastníky parafovány a opraveny na všech 

vyhotoveních smlouvy. 

 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

3. Práva a povinnosti stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména úpravou obsaženou v  občanském zákoníku. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní 

stranou.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno 

některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní v platnosti. 

Při posuzováni takto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použijí ustanovení 

zákona jeho povaze nejbližší. Smluvní strany se zavazují upravit svůj vztah přijetím 

jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení 

neplatného nebo neúčinného, a to formou dodatku k této smlouvě. Nesplní-li některá 

ze smluvních stran povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, může se kterákoliv se 

smluvních stran obrátit na soud s návrhem na určení obsahu takového dodatku. Za 

nesplnění povinnosti uzavřít dodatek je považováno i to, že některá ze smluvních stran 

je ochotna uzavřít dodatek, avšak za podmínek, které ji oproti původnímu ujednání 

nespravedlivě zvýhodňují. 
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6. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena usnesením číslo………….. na schůzi 

rady města Liberec konané dne ……………. a schválena usnesením číslo ……………. 

na zasedání zastupitelstva města Liberec konaném dne ……………….   

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz 

vůle být touto smlouvou vázány připojují své podpisy. 

 

8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v této smlouvě. 

 

 

V ........................ dne  ............. 2015   V .......................  dne ................ 2015 

 

 

 

 

____________________________     _____________________________ 

           

              Ing. Ivo Barek                         za statutární město Liberec 

                                                                                      Tibor Batthyány        

            primátor města 
 

____________________________ 

          

            Jaroslav Barková 
 

 

__________________________         

            

         Ing. Ladislav Jenček              
               

 

__________________________   

                Petr Salaba 

 

 

__________________________   

          Ing. Jaroslav Balatka 

 

 

__________________________   

        Ing. Zuzanou Balatková 
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ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC 
 

Prověření vymezení ploch veřejné zeleně 
 

 

 

POŘIZOVATEL: 

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 

Odbor hlavního architekta  

oddělení územního plánování 

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

 

 

 

VYPRACOVAL: 

Adam Lenert 

Odbor hlavního architekta 

referent oddělení územního plánování  

Oprávněná úřední osoba 

dle §24 zákona č. 183/2006Sb., 

o územním plánování a stavebního řádu 

 

Ing. Lenka Bedrníková 

Odbor hlavního architekta 

referent oddělení územního plánování  

 

 

 

 

září 2015 
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OBSAH 
 
Textová část: 
 

A)    POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ 

ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE 

A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU 

OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ 

INFRASTRUKTURY. 

 

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 

STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT. 

 

C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 

UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO. 

 

D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 

ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 

PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O 

PARCELACI. 

 

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ. 

 

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 

USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 

VYHOTOVENÍ. 

 

H) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Usnesením č. 91/2015 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec o pořízení 82. 
změny závazné části územního plánu města Liberec. Změna č. 82 by měla prověřit vymezení 
funkčních ploch pro veřejnou zeleň. 
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A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ 
ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A 
OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, 
JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY;  

Z aktualizace politiky územního rozvoje (PÚR ČR) nevyplývají žádné specifické požadavky 
pro řešení 82.  změny územní plánu. Jednotlivé požadované změny respektují postavení města 
Liberce.  

Ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje nevyplývají žádné specifické požadavky pro 
řešení 82. změny územní plánu.  

Změnou č. 82 územního plánu budou respektovány zásady urbanistické kompozice, 
zohledněny dominanty obce, stávající charakter sídla a výšková hladina zástavby.  

1. URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH 
ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

82. změna územního plánu města Liberec prověří možnost změny funkčního využití stávajících 
nezastavitelných ploch na plochy veřejné zeleně tak, aby byla naplněna republiková priorita č. 
21 z PUR ČR „Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti krajiny“. 
- změnou funkčních ploch na plochy veřejné zeleně dojde k zatraktivnění lokalit pro 
krátkodobou rekreaci se zachováním přírodního charakteru. 

V 82. změně budou především prověřeny změny funkčního využití u 5 vymezených lokalit. 
Změna funkčního využití by se měla týkat zejména nezastavitelných ploch, tedy ploch, které 
nejsou v územním plánu vedeny jako zastavěné či zastavitelné. 

č. lokality katastrální území požadavek 

82/1 Krásná Studánka Prověření ploch veřejné zeleně 
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82/2 Ostašov u Liberce Prověření ploch veřejné zeleně 

 
82/3 Machnín Prověření ploch veřejné zeleně 
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82/4 Ostašov u Liberce Prověření ploch veřejné zeleně 

 
82/5 Vratislavice nad Nisou Prověření ploch veřejné zeleně 

 
Uvedený seznam lokalit je pouze směrný a může být doplněn. 
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2. KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN. 
 

Požadavky na dopravní infrastrukturu 
Návrhy nevyvolávají požadavky na změnu koncepce dopravy. 
Dále je třeba v souvislostech řešit případné nároky na dopravu v klidu, pěší a cyklistickou 
dopravu s ohledem na nově navrhované funkční využití ploch. 

Požadavky na technickou infrastrukturu 
Návrhy nevyvolávají požadavky na změnu technické infrastruktury.  

Požadavky na občanské vybavení 
Občanské vybavení řešit v souladu s navrženým funkčním využitím nových ploch s přihlédnutím 
k širším vztahům. 

Požadavky na veřejná prostranství 
Návrhy nevyvolávají požadavky na veřejná prostranství.  

3. KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH 
ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 
ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA.    

Návrh 82. změny musí vycházet ze stávajícího charakteru a uspořádání urbanistické koncepce 
města Liberce, respektovat hmotovou a urbanistickou kompozici širšího území. Požaduje se 
respektovat dochované přírodní a estetické hodnoty a zásady urbanistického uspořádání. 
Návrh 82. změny nesmí ve svých důsledcích znemožnit průchodnost krajiny a omezit vedení 
pěších a cyklistických tras. 

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT. 

Požadavek není stanoven. 

C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO. 

Požadavek není stanoven. 

D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI. 

Požadavek není stanoven. 

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ. 

Požadavek není stanoven. 

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ. 

Zpracování návrhu dokumentace 82. změny včetně odůvodnění, bude provedeno  
v rozsahu měněných skutečností a se všemi náležitostmi stanovenými zákonem č. 183/2006 
Sb. v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy, vyhláškou č. 500/2006 Sb., a 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. Návrh 82. změny bude proveden v obsahovém členění ve smyslu 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Návrh dokumentace 82. změny bude předán 1 x v digitální podobě na digitálních nosičích takto: 
obsah ve formátech: pdf., docx.; odůvodnění ve formátech: pdf., docx. a 2 x ve standardním 
papírovém provedení.  

Dokumentace změny bude předána ve 4 standardních papírových provedení a 1x na digitálním 
nosiči v souladu s ustanovením § stavebního zákona. 
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H) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. 

Návrhem zadání 82. změny není dotčeno území Natura 2000. Nejsou navrhovány zastavitelné 
plochy ve volné krajině bez návaznosti na stávající zastavěné území. Současně se 
nepředpokládá výrazné narušení životního prostředí, ani rušivý územní rozvoj.  

V řešeném území se nepředpokládají takové změny v území, které by vyžadovaly zpracování 
vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Používané zkratky 

82. změna -   82. změna závazné části územního plánu města Liberec 

PÚR ČR -  Politika územního rozvoje ČR 
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Podnět na změnu územního plánu č. 85/1 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Karlinky u Liberce 

 Parcelní číslo 342/44,  342/45, 342/46, 342/47, 342/53, 342/54, 342/55, 342/56, 342/57 

 Druh pozemku orná půda 

 Další specifikace 342/44= 263 m
2
, 342/45= 247 m

2
,342/46= 243m

2
, 342/47=225m

2
, 342/53= 

274m
2
, 342/54=274 m

2
, 342/55=250 m

2
, 342/56=244 m

2
, 342/57= 226 m

2
 

 Funkce dle platného ÚP Plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň 

2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci plochy bydlení 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr stavba rodinného domu na p.p.č.  342/44, 342/45, 342/54, 342/55 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání plochy Z – 

plochy sídelní zeleně. 
 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  
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Podnět na změnu územního plánu č. 85/2 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Ostašov u Liberce 

 Parcelní číslo 533  

 Druh pozemku Zahrada 

 Další specifikace 533 = 967 m2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy zahrádek a chatových osad - zahrádkové osady a zahrádky 

2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci plochy bydlení 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr výstavba přízemního rodinného domu – typ bungalov 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání plochy B – 

bydlení. 
 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  
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Podnět na změnu územního plánu č. 85/3 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Růžodol I 
 Parcelní číslo 1407/1 

 

 Druh pozemku trvalý travní porost 
 Další specifikace 1407/1 = 3 116 m

2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň 

2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci plochy bydlení 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr stavba rodinného domu venkovského typu 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání plochy Z – 

plochy sídelní zeleně a na části pozemku je navržena přeložka ulice Švermova. 

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  
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Podnět na změnu územního plánu č. 85/4 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání  

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Liberec 

 Parcelní číslo 5275/2, 5275/3, 5275/4, 5275/5, 5280, 5283/1, 5283/2, 5283/3, 5283/7 

 Druh pozemku ostatní plochy, zastavěné plochy a nádvoří 
 Další specifikace 5275/2= 92 m

2
, 5275/3=26 m

2
,5275/4=141 m

2
, 5275/5=224 m

2
,  

5280=196 m
2
, 5283/1=6 166 m

2
, 5283/2=411 m

2
, 5283/3=136 m

2
, 

5283/7=11 m
2 

 Funkce dle platného ÚP 5280, 5283/7 – plochy urbanizované zeleně-zeleň rekreační (ZR) - návrh, 
5285/2, 5275/5 –ZR – návrh, 5283/3 – plochy veřejné vybavenosti-
obchodní zařízení a služby (OS) – návrh, 5283/1 – OS – návrh, ZR – 

návrh, ZR – přestavba, komunikace – návrh, 5283/2 – ZR – návrh, ZR – 

přestavba, komunikace – návrh, 5275/3 – ZR – přestavba, komunikace – 

návrh,  5275/4 – ZR – návrh, ZR – přestavba, komunikace  - návrh 

2.2. Požadavek na změnu zařazení pozemků do ploch smíšených aktivit 
 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní 5275/3 – stavba technického vybavení – ČEZ Děčín 

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 
dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu pro veřejné projednání 5275/2, 

5283/1, 5283/2 plochy Z – plochy sídelní zeleně – návrh; 5275/3, 5275/4, 5275/5, 5280, 5283/7 plochy C – 

plochy smíšené centrální; 5283/3 plochy C – plochy smíšené centrální – přestavba. 
 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  
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Důvodová	zpráva	
 
Stručný obsah: 87. změna ÚPML prověří vedení tramvajové trasy do Rochlice přes ulici 
Dr. M. Horákové, okolo "teplárny". Dále 87. změna vyřeší vedení tramvajové trati přes 
sídliště Rochlice a rovněž tato změna vymezí plochu pro točku této trati. Schválením 87. 
změny územního plánu města Liberec se otvírá možnost financování stavby z IPRÚ. 

Usnesením Zastupitelstva města Liberce č. 94/02 ze dne 25. 6. 2002 byl schválen Územní 
plán města Liberce (dále jen ÚPML).  

Proces pořízení změny územního plánu je definován zákonem č. 183/2006 Sb., v platném 
znění o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“. 
O pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo. Zastupitelstvo města Liberec 
svým usnesením č. 93/07 ze dne 31. 5. 2007 schválilo změnu způsobu shromažďování a 
zpracování návrhů na změnu územního plánu města Liberec tak, že počínaje 1. 6. 2007 budou 
došlé návrhy na změnu platného územního plánu posuzovány jako jeden ze vstupních 
podkladů pro tvorbu nového územního plánu. Výjimku z tohoto usnesení tvoří návrhy a 
podněty, které jsou posouzeny jako strategické. 

Město Liberec dlouhodobě usiluje o zatraktivnění centrální části města, v oblasti mezi 
terminálem MHD Fügnerova, oblastí ulic Na Rybníčku, U Nisy, Nitranská a dále proti proudu 
Lužické Nisy směrem k ulici Melantrichova. S tím bezprostředně souvisí zajištění kvalitního a 
bezpečného dopravního napojení tohoto území, a v pokračování i napojení oblasti nejhustší 
zástavby a obydlení v Liberci – sídliště Rochlice. 

Trasa byla navržena a veřejně projednána v návrhu nového územního plánu města Liberce. 
V rámci zpracování návrhu ÚP proběhl mimo jiné seminář s odborníky na městskou 
kolejovou dopravu z jiných měst. Závěrem bylo mj. i doporučení zakomponovat do návrhu 
ÚP a následně do sítě tramvajových tras (TT) města Liberce napojení sídliště Rochlice, a to 
pokud možno „zokruhovaním“ trasy z terminálu Fügnerova. 

Popis přibližné trasy, která bude prověřena: 

Z terminálu MHD Fügnerova přes Soukenné náměstí, ulicí Jánská a 1. Máje do ulice U Nisy a 
Nitranskou (mezi Babylonem a IQ Landií), podél Lužické Nisy k Teplárně Liberec. Zde se 
napojuje na ulici Dr. M. Horákové, a dále v souběhu s ulicí Melantrichova a U Močálu do 
ulice Na Žižkově a Dobiášova. Podél sídliště Rochlice do oblasti okružní křižovatky 
v Zeleném údolí, kde bude navrženo obratiště.  

Popis napojení stávajících, přestavbových i rozvojových území: 

Pokud by se podařilo navrhovanou trasu zrealizovat, významně by se zlepšilo dopravní 
napojení celých přestavbových i rozvojových území, popř. významných veřejně přístupných 
budov s nezanedbatelnou návštěvností. Jedná se zejména o budovu Krajského úřadu 
Libereckého kraje (U Nisy), ale i celé rozvojové lokality mezi ulicemi U Nisy, Tatranská, 
Nitranská. Dále se jedná o napojení na kapacitní MHD (tram) významných cílů Babylon, IQ 
Landia a zejména velkého přestavbového území lokality mezi ulicemi Košická – Dr. M. 
Horákové a Šumavské – podél Lužické Nisy. V pokračování podél ul. Melantrichova směrem 
k ul. Dobiášova jde již o napojení sídliště Rochlice se záměrem nahrazení autobusové 
dopravy – linka č. 12. Podél ul. Melantrichova, U Močálu, Na Žižkově jde o napojení lokality 
s převažujícím bydlením a v ul. Dobiášova pak jde o obsluhu sídliště Rochlice a ZŠ 
Dobiášova. V oblasti Zeleného údolí lze napojit novou (a stále ještě vznikající) zástavbu 
v Zeleném údolí, resp. rozvojovou plochu podél ul. Seniorů.  
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Bezpečnost dopravy: Kompletním vybudováním takto navržené trasy tramvajové tratě by mj. 
došlo i k významnému zlepšení v oblasti bezpečnosti provozu. Nejen, že by se patrně značně 
zlepšil modal split (lze předpokládat zvýšení podílu osob přepravených MHD na úkor 
automobilové dopravy), ale byly by odstraněny i stávající rizikové lokality - z hlediska 
bezpečnosti provozu. Jedná se např. o chybějící chodník podél ulice U Močálu, nevyhovující 
uspořádání křižovatky Dr. M. Horákové x Melantrichova, přejezd železniční vlečky v ulici 
Košická apod. Zároveň s tramvajovou tratí by v celé délce byl vyřešen bezpečný pohyb 
cyklistů, a to pomocí segregace od motorové dopravy (ať již v hlavním nebo přidruženém 
dopravním prostoru). V rámci vedení tramvajové trati se předpokládá i zajištění bezpečného 
přecházení chodců. 

Výbor pro rozvoj a územní plánování projednal podnět na pořízení změny územního plánu 
města Liberec na řádném zasedání v pondělí 19. 10. 2015. Výbor doporučuje ZM schválit 
podnět k pořízení strategické změny - 87. změna ÚPML (hlasování 11 pro, 1 proti, 0 zdržel 
se). 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

č.  
Smluvní strany: 
  
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 
se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec 14 
IČ: 28700210 
zastoupená paní Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou  
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl O, vložka 259 
číslo bankovního účtu: 996005329/0800 
 (dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …. ze dne                       
29. 10. 2015 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

pouze k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 246.250,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc dvě 
stě padesát korun českých) a je účelově vázána na nákup investičního a režijního materiálu 
pro účely vybavení lůžkového hospice v budovách č.p. 407 a 321 v  ul. U Sirotčince, 
Liberec (dále jen „projekt“). 

 
3. Z poskytnuté dotace lze hradit následující výdaje projektu: 

- lůžkoviny pro pacienty, 
- uniformy pro personál, 
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- síťový server, 
- software nemocničního systému k vykazování péče, 
- osvětlení k polohovacím lůžkům, 
- dokumentační systém pro sestry, 
- čistící a dezinfekční prostředky 

 
 

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

  
5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
6. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter 
podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této 
smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se 
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace a uznatelné výdaje 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do 31. 12. 2015, výhradně však na účel a 

výdaje uvedené v čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy.  
 

2. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení 
vyúčtování dotace na účet poskytovatele č. 1089692/0800 vedený u České spořitelny, a. s., 
variabilní symbol …... 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
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2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování 

dotace dokládající účelovost a výši využití dotace. Příjemce k vyúčtování předloží:  
 

a. přehled využití poskytnuté dotace v členění dle jednotlivých výdajových položek; 
z přehledu musí být zřetelná a kontrolovatelná celková výše nákladů na jednotlivé 
výdajové položky a výše čerpání a využití poskytnuté dotace, 
 

b. kopie faktur nebo dokladů faktury nahrazující a kopie dokladů o jejich úhradě (tj. 
kopie výpisů z bankovních účtů u bezhotovostních plateb a kopie výdajových 
pokladních dokladů u hotovostních plateb). 
 

3. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 

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

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

5. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě písemného 
souhlasu poskytovatele. Za tím účelem je příjemce povinen písemně oznámit 
poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním poskytnuté dotace, a to minimálně 
30 dnů předem.  

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace.  
 

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 
identifikace příjemce, (zejména změna právní formy, sídla, změna či zánik živnostenského 
či jiného oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, a to 
nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 

 
8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   

 
9. Příjemce je povinen nejpozději  7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele 

(odbor školství a sociálních věcí MML oddělení humanitní, e-mail: 
hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
podpořené služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

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

stránkách, které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že 
příslušná služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 7, 9 a 10 této smlouvy jsou považována za 
méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-
10% z poskytnuté dotace.  

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

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

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

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této smlouvě. 
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5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne 29. 10. 2015. 

 
 
 
 
V Li berci dne:                                                       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele                                                         Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………..   ……………………………………  
Mgr. Pavel Kalous     Ing. Taťána Janoušková, 
vedoucí odboru školství     ředitelka Hospicové péče sv. 
a sociálních věcí      Zdislavy, o.p.s. 
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Statut výboru pro vzdělávání 
 

Zřízení výboru 

(1) Výbor pro vzdělávání byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec (dále jen 
zastupitelstvo) č. 287/2014 ze dne 18. 12. 2014 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích § 117, odst. 1, § 84, odst. 2 písm. l). 

 
Složení výboru 

(2) Členy výboru pro vzdělávání (dále výbor), předsedu a místopředsedu výboru jmenuje 
a odvolává zastupitelstvo. Předsedou a místopředsedou výboru může být jen člen 
zastupitelstva.  

(3) Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a nedosažitelnosti.  
(4) Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo.  
(5) Tajemník výboru je pracovník Magistrátu města Liberce /dále MML/, který je do této 

funkce jmenován tajemníkem MML. Tajemník výboru zabezpečuje činnost výboru po 
stránce organizační, technické a materiální. Není členem výboru a nemá v něm 
hlasovací právo. 

 
Postavení a činnost výboru 

(6) Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní, poradní a kontrolní orgán 
zastupitelstva v oblasti školství, vzdělávání a výchovy.  

(7) Především plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Výbor je oprávněn předkládat 
zastupitelstvu a radě města svá stanoviska a návrhy k problémům, jež mu tematicky 
přísluší.  

(8) Výbor se schází podle potřeby, zpravidla však jednou za měsíc. Časový plán činnosti 
se zpracovává na příslušný rok (1. pololetí, 2. pololetí) a předkládá se na vědomí 
zastupitelstvu. 

(9) Výbor svolává předseda výboru prostřednictvím tajemníka výboru. 
(10) K projednání závažných nebo mimořádných úkolů, které nesnesou odkladu, svolá 

předseda mimořádné zasedání výboru. Předseda svolá mimořádné zasedání výboru 
také tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů výboru nebo primátor nebo 
náměstek primátora. 

(11) Zasedání výboru jsou zpravidla veřejná. Výbor může usnesením rozhodnout 
o uzavření jednání výboru na celé jednání nebo jeho část pro jednotlivce či celou 
veřejnost. Výstupy (zápisy, usnesení a docházka) z jednání jsou veřejné a jsou 
zveřejněny na oficiálních webových stránkách města. 

(12) Zasedání výboru řídí předseda nebo místopředseda výboru, příp. jimi pověřený člen 
výboru (dále jen předsedající). Není-li na zasedání přítomen ani jeden z nich, zvolí si 
přítomní členové (většinou z přítomných členů) předsedajícího.  

(13) Je-li předkládán k posouzení výboru materiál, musí být členům výboru zaslán nejméně 
7 dní před jeho projednáním ve výboru. Ve výjimečných a odůvodněných případech je 
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možné předložit materiál k hlasování i přímo na jednání, pokud s tím vysloví souhlas 
nadpoloviční většina přítomných členů výboru. 

(14) Materiály do výboru mohou předkládat členové rady města, zastupitelstva, vedoucí 
odborů MML a členové výboru. Výbor může připustit předložení materiálu i jinými 
subjekty nebo si jeho předložení vyžádat. Materiály se do výboru předkládají vždy 
prostřednictvím tajemníka výboru. 

(15) Na zasedání výboru se pořizuje prezenční listina. Předsedající výboru po zahájení 
jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je výbor schopen se usnášet. 
Výbor je schopen se usnášet, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina všech 
členů výboru. 

(16) Nemůže-li se člen výboru jednání zúčastnit, je povinen se bez zbytečného odkladu 
omluvit předsedovi nebo prostřednictvím tajemníka výboru. 

(17) Pokud je výbor usnášeníschopný, předsedající předloží výboru návrh programu 
zasedání, který může být na základě návrhů připomínek členů výboru upraven. 
Součástí programu je vždy kontrola úkolů z posledního jednání výboru. Další jednání 
probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen 
se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Návrh na změnu může 
podat kterýkoliv člen výboru předsedajícímu výboru, který o něm nechá hlasovat. 
Případné připomínky k zápisu mohou vznášet všichni členové výboru a výbor se se 
vznesenými připomínkami na příštím jednání vypořádá. 

(18) Podklady k jednání výboru zajišťuje tajemník výboru. Na výzvu předsedajícího 
přednese k předloženému návrhu úvodní slovo, které případně doplní příslušný 
vedoucí odboru nebo gesční náměstek. K objasnění odborných problémů může 
tajemník po konzultaci s předsedou výboru přizvat na jednání výboru odborníky 
z oboru působnosti výboru. 

(19) Předsedající může diskutujícímu odejmout slovo, pokud diskuse není věcná nebo 
nesměřuje ke konečnému stanovisku výboru. 

(20) O návrhu usnesení výboru k jednotlivým bodům programu nechá předsedající 
hlasovat. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina všech členů výboru. 

(21) O návrhu může být hlasováno jako o celku nebo odděleně podle jednotlivých částí 
usnesení. Pokud byly v diskusi podány protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje 
se nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly navrženy. 

(22) Rozhodnutí o postupu jednání přijímá výbor nadpoloviční většinou přítomných členů. 
(23) Zápis ze zasedání výboru vyhotovuje tajemník výboru. Součástí zápisu je usnesení 

k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis ze zasedání výboru podepisuje 
předsedající. Zápis musí obdržet každý člen výboru a v jednom vyhotovení zůstává 
pro archivaci materiálů výboru u tajemníka výboru. Usnesení výboru musí být vždy 
zasláno na vědomí primátorovi města, příp. jeho náměstkovi, do jehož kompetence 
problematika výboru spadá. 

(24) Tajemník výboru zpracovává na základě rozhodnutí výboru příslušné materiály pro 
zastupitelstvo. 

(25) Předseda výboru podá zpravidla jednou za půl roku zastupitelstvu písemnou informaci 
o činnosti výboru, ve které stručně uvede obsah jednání výboru, přijatá usnesení 
a informaci o docházce členů výboru. 
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Financování činnosti výboru, odměny členům 

(26) Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány v rozpočtu města Liberec. 
Členům výboru mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými 
předpisy. 

 
Závěrečná ustanovení 

(27) Statut výboru byl schválen usnesením č. 277/2015 Zastupitelstva města Liberec, ze 
dne 29. 10. 2015 

(28) Statut nabývá účinnosti ke dni 1. 11. 2015 
(29) Členové výboru, předseda a místopředseda, jmenovaní ke dni účinnosti tohoto statutu, 

se považují za jmenované i podle tohoto statutu. 
(30) Změny ve statutu výboru schvaluje zastupitelstvo. 
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Příloha č. 1 
 

Seznam žadatelů o poskytnutí dotace z Fondu zdraví SML  
II. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 10. 2015 – 29. 2. 2016 – příjem žádostí do 7. 10. 2015  

 
 

Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
IČ/datum 
narození  

 
Název projektu 

Termín 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 
 

Požadovaná 
dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

     Kč Kč  
1 Déčko Liberec z.s. 68455232 Občanská poradna Liberec 1.10.2015- 

29.2.2016 
90.000 60.000 60.000 DDHM notebook pro OP 

kancelářský materiál, odborná literatura, 
tonery 
energie, pronájem tiskárny 
databáze asociace občanských poraden 
telefony, kurzy 

 CELKEM    90.000 60.000 60.000  
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Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
PSK oddíl ledního hokeje Liberec  
IČ: 26651483 
Sídlo: Neklanova 800/13, 460 14 Liberec 14 
Číslo bankovního účtu: 986929309/0800 
(dále jen příjemce) 

 

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

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na realizaci 
akce Policejní a hasičské světové hry a je účelově vázána na technické zajištění akce (letenky, 
ubytování, pronájem vozidel, přeprava hokejové výstroje, oblečení, pojištění). 

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

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

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do 31. 12. 2015, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení cestovního 
ruchu a sportu, e-mail: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz a zároveň Městskému 
informačnímu centru, e-mail: info@visitliberec.eu.   
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena 
Sportovním fondem Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Sportovní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 1. 2016 předložit poskytovateli písemnou zprávu o 

realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn 
požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

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

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

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
 

VI. 
Kontrola a sankce  

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

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

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

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

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

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

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

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva     Jaroslav Kolařík 
Vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu předseda oddílu   
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Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
Sport Aerobic Liberec o.s.  
IČ:  66112052 
Sídlo: Nezvalova 872/22, 460 15, Liberec 15 
Číslo bankovního účtu: účtu: 678019653/0300 
(dále jen příjemce) 

 

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

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na realizaci 
akce Mezinárodní mistrovství České republiky v gymnastickém, dance, step a team aerobiku 
v období 3. – 4. 10. 2015 a je účelově vázána na úhradu pronájmu sportovní haly, technické 
zajištění akce – montáž a demontáž podlahy, bannerů, ozvučení akce, zajištění akreditace. 

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

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

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do 31. 12. 2015, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení cestovního 
ruchu, kultury a sportu, e-mail: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz a zároveň Městskému 
informačnímu centru, e-mail: info@visitliberec.eu. 
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena 
Sportovním fondem Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Sportovní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 1. 2016 předložit poskytovateli písemnou zprávu o 

realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn 
požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

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

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

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
 

VI. 
Kontrola a sankce  

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

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

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

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

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

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

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

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva     Barbora Svatošová 
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu předsedkyně    
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Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Růžodol 
IČ: 64039234 
Sídlo: Jánošíkova 226/2, Liberec 11 
Číslo bankovního účtu: 250059433/2010 
(dále jen příjemce) 

 

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

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 
Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 15.000 Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských) na realizaci 
akce Memoriál záchranářů z Manhattanu dne 12. 9. 2015 a je účelově vázána na technické 
zajištění akce (zdravotnický dozor v režimu RZP – rychlá zdravotní pomoc, plnění tlakových lahví, 
ozvučení prostoru, zadýmování 18. - 21. patra Krajského úřadu, zapůjčení laserové střelnice).  

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

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

 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do 31. 12. 2015, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení cestovního 
ruchu a sportu, e-mail: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz a zároveň Městskému 
informačnímu centru, e-mail: info@visitliberec.eu. 

 
3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena 
Sportovním fondem Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Sportovní fond). 
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5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 
s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 1. 2016 předložit poskytovateli písemnou zprávu o 

realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn 
požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

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

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

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
 

VI. 
Kontrola a sankce  

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

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

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

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

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

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  
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7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

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

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva     Ladislav Krejzl 
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu velitel SDH Růžodol 
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Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu 
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
Volejbalový klub Dukla Liberec 
IČ: 46746765 
Sídlo: Jeronýmova 522, 460 07 Liberec 7 
Číslo bankovního účtu: 319490005/2700 
(dále jen příjemce) 

 

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

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 200.000 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) na realizaci 
akce Liga mistrů v období listopad 2015 – leden 2016 a je účelově vázána na pronájem Home 
Credit arény na 3 domácí zápasy. 

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

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

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do 29. 1. 2016, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení cestovního 
ruchu a sportu, e-mail: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz a zároveň Městskému informačnímu 
centru, e-mail: info@visitliberec.eu. 

3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
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4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena 
Sportovním fondem Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Sportovní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli písemnou zprávu o 

realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn 
požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

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

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

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
 

VI. 
Kontrola a sankce  

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

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

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

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

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 
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5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 
6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

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

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

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

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva     Mgr. Pavel Šimoníček 
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu předseda    
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