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USNESENÍ Č. 290/2015 

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – budoucí prodej pozemku 

Stručný obsah: Rada a zastupitelstvo města schválili budoucí prodej části pozemku p. č. 4130/1, 
k. ú. Liberec, pro plánovanou stavbu trafostanice, budoucímu kupujícímu ČEZ Distribuce, a. s. 
Při přípravě projektové dokumentace žadatel změnil umístění distribuční trafostanice, které 
umístil na jiném pozemku a schválený pozemek již nepotřebuje. 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 195/2015 ze dne 3. 9. 2015 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení všech úkonů spojených se zrušeným 
usnesením 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 291/2015 

Majetkoprávní operace – výkup pozemku od ČR – ÚZSVM 

Stručný obsah: ZM neschválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 416/9 v k. ú. Růžodol I 
z důvodů velkého administrativního zatížení pro město v budoucnu, proto vlastník pozemku 
ocenil pozemek a nabídl jej městu k odkoupení a podepsání kupní smlouvy. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

výkup pozemku p. č. 416/9, o výměře 21 m2, k. ú. Růžodol I od: Česká republika – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, 
IČ:69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec za cenu 13.130,-Kč a uzavření Kupní 
smlouvy č. 6420/ULB/2015 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 292/2015 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Zelná 
a Londýnská 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému 
převodu pozemky p. č. 1400/15 v k. ú. Růžodol I, který je součástí komunikace (ul. Zelná 
a chodník podél ul. Londýnské) a p. č. 590/2 v k. ú. Ruprechtice, který je součástí komunikace 
(ul. Mošnova). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o uzavření Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem nejpozději do konce roku 2015, 
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neboť po novém roce bude novela zákona č. 219/2000 Sb. a hrozí, že bude nutnost předkládat 
tyto smlouvy ke schválení ministerstvu financí. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1400/15, k. ú. Růžodol I o výměře 79 m2 a p. č. 590/2, k. ú. 
Ruprechtice o výměře 71 m2 od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a uzavření Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 2649/ULB/2015 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 293/2015 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM – ul. Hrubínova, 
Al. výšina 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému 
převodu pozemky p. č. 1548/4, p. č. 1549 a p. č. 1642 v k. ú. Starý Harcov, které jsou nedílnou 
součástí komunikace (ul. Hrubínova a část pozemku p. č. 1549 je též součástí komunikace 
ul. Aloisina výšina). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o uzavření 
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem nejpozději do konce 
roku 2015, neboť po novém roce bude novela zákona č. 219/2000 Sb. a hrozí, že bude nutnost 
předkládat tyto smlouvy ke schválení ministerstvu financí. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1548/4 o výměře 13 m2, p. č. 1549 o výměře 15 m2a p. č. 1642 
o výměře 137 m2 vše v  k. ú. Starý Harcov od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a uzavření Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 6316/ULB/2015 dle přílohy č. 1  

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 294/2015 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Hrazená 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému 
převodu pozemek p. č. 5833/3 v k. ú. Liberec, který má charakter veřejné komunikace a plynule 
navazuje na pozemek p. č. 5833/1 v k. ú. Liberec (ul. Hrazená). Záměr převodu nemovitosti byl 
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schválen formou přijetí daru v ZM již v roce 2006. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových nyní žádá o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem nejpozději do konce roku 2015, neboť po novém roce bude novela zákona 
č. 219/2000 Sb. a hrozí, že bude nutnost předkládat tyto smlouvy ke schválení ministerstvu 
financí. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5833/3 o výměře 21 m2 v  k. ú. Liberec od: Česká republika – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
IČ: 69797111 a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
č. 3153/ULB/2015 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 295/2015 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od SPÚ 

Stručný obsah: Státní pozemkový úřad (SPÚ) nabízí SML bezúplatné nabytí pozemku 
p. č. 1153/1, v RM a ZM byl projednán záměr nabytí části pozemku o výměře cca 80 m2, k. ú. 
Krásná Studánka – část komunikace, doporučeno pracovní skupinou. SPÚ souhlasí pouze 
s převodem celého pozemku. Odbor hlavního architekta byl požádán o vyjádření a souhlasí 
s bezúplatným převodem celého pozemku, navrhuje v budoucnu pozemek rozdělit a část 
nepotřebnou pro budoucí komunikaci odprodat vlastníkům okolních pozemků. Tato možnost 
není SPÚ vyloučena. 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 159/2015 ze dne 25. 6. 2015 

s c h v a l u j e  

záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1153/1 o výměře 431 m2 v k. ú. Krásná Studánka od: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 296/2015 

Forum Liberec s.r.o. – dotace na pořádání Farmářských trhů v Liberci 

Stručný obsah: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro společnost Forum Liberec na 
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pořádání Farmářských trhů v Liberci narovnává dlouhodobě neřešený problém, vyplývající 
z příslibu předchozího vedení města podílet se na pořádání Farmářských trhů. V rámci jednání 
se společností Forum Liberec, pořadatel Farmářských trhů, nebyl dostatečně včas smluvně 
ošetřen nájem veřejného prostranství, tak, aby zájem ze strany farmářů nebyl znemožněn či 
podstatně omezen příliš vysokou cenou pronajatého místa. 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 99/2015 ze  dne 30. 4. 2015 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace společnosti Forum Liberec, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Vršovická 
1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice ve výši 1,489.250,- Kč na pořádání Farmářských trhů 
v Liberci 

2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
se společností Forum Liberec, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 
Praha 10 – Vršovice ve výši 1,489.250,- Kč dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Liberec se společností Forum Liberec, s.r.o. 

T: neprodleně 

Zřízení Dotačního fondu SML 

Stručný obsah: Na základě usnesení ZM č. 170/2015 z 25. 6. 2015 je ZM předkládám 
k projednání materiál s názvem Zřízení Dotačního fondu SML. Součástí materiálu je statut 
Dotačního fondu SML, návrh dílčích fondů a jejich programů s určením oblastí podpory 
a návrh finančních alokací do jednotlivých dílčích fondů a jejich programů. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 297/2015 

Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy i výdaje o 190 076 Kč. 
U příjmů jde o přijaté pojistné náhrady ve výši 40 076 Kč, odvod z vlastní hospodářské činnosti 
ve výši 100 000 Kč a příjem daru z Teplárny Liberec pro dopravní hřiště ve výši 50 000 Kč. 
Výdaje ve výši 190 076 Kč jsou kryty příjmy. Dále je ve výdajích proveden přesun z rezervy ve 
výši 4 819 003 Kč a rozpočtován na vratku dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu 
„Bazén Liberec“, přesun z rezervy ve výši 1 500 000 Kč pro Zoologickou zahradu na provoz. 
Následně jsou ve výdajích provedeny přesuny mezi položkami u fondu oprav a investic. 

Zastupitelstvo města po projednání 

k o n s t a t u j e  

že dne 10. 9. 2015 byla z bankovního účtu statutárního města Liberec převedena částka 
24.066.751,07 Kč na bankovní účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
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č. 2816572/0800. Tomuto výdaji peněžních prostředků nepředcházelo schválení rozpočtového 
opatření, které by zapojilo převedenou částku do výdajové části rozpočtu statutárního města 
Liberec, čímž došlo k nedodržení povinnosti dle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., neboť 
převod nebyl proveden na základě žádného z vyjmenovaných případů, kdy schválení rozpočtového 
opatření nemusí předcházet provedení rozpočtově nezajištěného výdaje 

p r o h l a š u j e  

v souladu s § 41 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, že převod peněžních prostředků ve výši 
4.680.999 Kč je neplatný, neboť toto právní jednání vyžadovalo schválení Zastupitelstvem města 
Liberec formou příslušného přijetí rozpočtového opatření, které nebylo schváleno z důvodu, že 
vůlí Zastupitelstva města Liberec bylo nevyhovět výzvě k vrácení dotace Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod ze dne 27. 8. 2015 č. j. 11406/2015 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh 

a  u k l á d á  

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

usnesením 

T: neprodleně 

2. zajistit vrácení neplatně převedené částky 4.680.999 Kč Úřadem Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod, včetně případného uplatnění námitky neplatnosti vůči Úřadu 
Regionální rady soudržnosti Severovýchod za tímto účelem 

USNESENÍ Č. 298/2015 

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového 
směnečného programu dle nabídky ČS a.s. a KB a.s. v celkové výši max. 
2 000 000 000,- Kč 

Stručný obsah: Nově navrhované financování zajistí možnost refinancováním stávajícího 
dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu do výše 
2 000 000 000,-- Kč. V rámci celé transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení 
komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Toto refinancování je dalším 
krokem v procesu postupného zlevňování dlouhodobého dluhu města. SML ušetří oproti 
současnému stavu cca 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 27 mil. Kč ročně. 
Důležitou součástí celého záměru je i efektivnější zhodnocení prostředků města uložených 
v tzv. amortizačním fondu, které budou využity na kofinancování projektů v rámci dotací EU 
v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první poloviny dluhu zůstává beze změny. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

záměr refinancování dlouhodobého dluhu statutárního města Liberec prostřednictvím nového 
směnečného programu, dle nabídky České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. v příloze č. 1 
a č. 2, v celkové výši max. 2 000 000 000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit variantní řešení nového financování v radě 
města a zastupitelstvu města a to včetně kompletní smluvní dokumentace 

T: 31. 1. 2016 
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USNESENÍ Č. 299/2015 

Dodatek č. 3 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi 
v ORP Liberec“ 

Stručný obsah: Změnu, kterou upravuje dodatek č. 3 a změněné rozhodnutí, je posun termínu 
pro závěrečné vyhodnocení akce do 31. 12. 2015 (původně do 30. 9. 2015) z důvodů 
vyhodnocování zaslaných podkladů pro ukončení projektu poskytovateli dotace. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí dle přílohy č. 1, v souladu 
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) i. č. EDS 115D112000755 dle přílohy č. 2 
v souvislosti s realizací projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“, 
reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.10583 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 300/2015 

MO – prodej pozemku pod rozestavěnou stavbou polyfunkčního objektu v k. ú. 
Liberec 

Stručný obsah: Společnost Vavřincův vrch s.r.o. uplatnila v souladu s uzavřenou smlouvou 
o nájmu a koupi najaté věci právo na koupi pozemku zastavěného stavbou nového 
polyfunkčního objektu. Důvodová zpráva obsahuje vyhodnocení splnění podmínek smlouvy 
a upřesnění identifikace prodávaného pozemku. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) prodej pozemku p. č. 494 (GP č. 5050-73/2014 ze dne 19. 05. 2014) v k. ú. Liberec o výměře 
1240 m2 společnosti Vavřincův vrch s.r.o., Dr. Milady Horákové 413/9a, Liberec IV - 
Perštýn, IČ: 28718968, za kupní cenu 3.100.000,- Kč, uhrazenou před podpisem kupní 
smlouvy a termínem podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení  věcného břemene do 15 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města a to v souladu se 
Smlouvou o nájmu a koupi najaté věci čj. 7003/06/0180 ze dne 20. 12. 2006 

b) bezplatné zřízení služebnosti cesty (právo průchodu a průjezdu) na části pozemku 
p. č. 493/1, 494 a 502 v k. ú. Liberec (rozsah vymezen GP č. 5228-238/2015), na dobu 
neurčitou ve prospěch statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření a podpis kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení věcného břemene 

T: 12/2015 
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USNESENÍ Č. 301/2015 

Veřejná zakázka bez uveřejnění (JŘBÚ) – Nákup tepelné energie pro objekty 
SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města 

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 
(48 objektů), napojených na systém centrálního zásobování tepelnou energií (dále jen SCZT). 
Součástí schvalovacího procesu pro vypsání veřejné zakázky je schválení Odůvodnění veřejné 
zakázky zastupitelstvem města. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Odůvodnění veřejné zakázky – „Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které 
využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ v souladu s § 156 odst. 4 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, viz příloha č. 1 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Předložený návrh – Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace 

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. 302/2015 

Smlouva o bezúplatném převodu č. 3870/ULB/2015 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení podpisu Smlouvy o bezúplatném 
převodu č. 3870/ULB/2015 – pozemku pod komunikací p. p. č. 486/2 v k. ú. Staré Pavlovice od 
Úřadu pro zastupování státu na statutární město Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 3870/ULB/2015, kterou se 
převádí nemovitá věc: 

pozemek č. p. 486/2, ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaná v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, na LV 60000 pro 
katastrální území Staré Pavlovice, obec Liberec, dle přílohy č. 2  

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření a odeslání podepsané smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 3870/ULB/2015 na Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Liberec 

T: 12/2015 
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USNESENÍ Č. 303/2015 

Smlouva o zřízení věcného břemene – cyklostezka Jungmannova 

Stručný obsah: Rada města schválila na 20. schůzi uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti – „Stezka pro chodce a cyklisty úsek křižovatky Švermova – Mydlářská – 
křižovatky Jungmannova - Wintrova v Liberci" na pozemek p. p. č. 577/9 v k. ú. Františkov 
u Liberce o výměře 28 m2 za úhradu 1.000,- Kč bez DPH. Na tomto pozemku je vybudována 
dopravní infrastruktura a po dokončení a zkolaudování stavby zůstala ve vlastnictví SML. Tato 
smlouva musí být po schválení a podepsání předložena poskytovateli dotace – Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi 
statutárním městem Liberec a společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
500 03, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního 
dokumentu 

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 288/2015 

Změna společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. spočívající ve 
změně obchodní firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o. 

Stručný obsah: Dle usnesení č. USNESENÍ Č. 259/2015, schváleného na ZM 29. 10. 2015, bylo 
chybně uvedeno vzetí na vědomí nikoli schválení pozvánky na konání XLII. řádné valné 
hromady společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. , ve které je město Liberec společníkem. Součástí 
pozvánky byl i program a návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti, kde v bodě 
č. 6 bylo na programu „Rozhodnutí o změně obchodní firmy .A.S.A. Liberec s.r.o., která bude 
nově znít: FCC Liberec, s.r.o.“. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. spočívající ve změně obchodní 
firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o. 

USNESENÍ Č. 304/2015 

Oprava koryta Jizerského potoka v areálu Libereckého tenisového klubu 

Stručný obsah: Materiál předkládá ZM ke schválení smlouvu o souhlasu s provedením stavby 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti jako podkladů nutných 
k získání souhlasu vlastníka – spolku Liberecký tenisový klub k umístění vodního díla užívaného 
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a spravovaného statutárním městem Liberec, jako správce vodního toku – Jizerský potok, které 
se bude nacházet na pozemcích, jež nejsou v majetku investora stavby vodního díla. Dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je nutné pro povolení 
takového vodního díla být držitelem práv k příslušným pozemkům. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o souhlasu s provedením stavby pro provedení opravy koryta Jizerského 
potoka u Libereckého tenisového klubu dle PD zpracované spol. SNOWPLAN, spol. s r.o., 
uzavřené mezi statutárním městem Liberec, odborem ekologie a veřejného prostoru a 
Libereckým tenisovým klubem, IČ: 44224087, se sídlem Fibichova 929/6, Liberec I-Staré 
Město, 460 01 Liberec 

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřené 
mezi statutárním městem Liberec, odborem ekologie a veřejného prostoru a Libereckým 
tenisovým klubem, IČ: 44224087, se sídlem Fibichova 929/6, Liberec I-Staré Město, 460 01 
Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit oboustranný podpis výše uvedených 
smluvních dokumentů 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 286/2015 

Žádost o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec 

Stručný obsah: Statutární město Liberec podává žádost o dotaci z Operačního programu 
Zaměstnanost (prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou) na projekt Sociální 
informační centrum Liberec. Cílem projektu je umožnit osobám všech cílových skupin přístup 
k informacím o sociálních službách, sociálních dávkách, možnosti získání zaměstnání, bydlení 
a dalším informacím potřebným k řešení jejich situace. Celkové náklady projektu činí 
4.710.933,75 Kč, spoluúčast statutárního města jako žadatele je ve výši 235.547 Kč (tj. 5% 
z celkových nákladů na projekt). 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec z operačního 
programu Zaměstnanost (prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou) 

2. 5% spoluúčast statutárního města Liberec na celkových nákladech projektu „Sociální 
informační centrum Liberec“ ve výši 235.547 Kč 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit elektronický podpis žádosti statutárním 
zástupcem a podání žádosti ve stanoveném termínu 

T: 26. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 305/2015 

Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ  

Stručný obsah: Na základě vyhlášeného "Dotačního programu SML pro poskytnutí finančních 
prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018" podaly společnosti 
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. a Křesťanská základní 
a mateřská škola J. A. Komenského žádosti o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol pro období 2016-2018. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec, pro období 2016 – 2018 ve výši 10 Kč na 
1 oběd pro 1 stravujícího se žáka:  

a) max. do výše 1.375.500,- Kč pro společnost DOCTRINA – střední škola, základní škola 
a mateřská škola, s. r. o., se sídlem Na Perštýně 404, 460 01 Liberec 4, IČ 28695020 

b) max. do výše 936.000,- Kč pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu 
J. A. Komenského, se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu SML pro 
stravování žáků ZŠ dle přílohy č. 2  

3. zařazení do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních věcí pro roky 2016, 2017, 2018 
a 2019 částek dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
1. zařadit do návrhu odboru školství a sociálních věcí pro roky 2016, 2017, 2018 a 2019 částky 

dle důvodové zprávy 

T: prosinec 2015 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu SML pro 
stravování žáků ZŠ dle přílohy č. 2 

T: prosinec – leden 2015 

USNESENÍ Č. 306/2015 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol  

Stručný obsah: Na základě "Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území 
města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec" uzavřelo statutární město 
Liberec v roce 2012 smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol pro období 2013-
2016 s mateřskými školami Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
a II. mateřská škola Preciosa, o.p.s. Výše dotace se každoročně stanoví prostřednictvím dodatků 
k dotačním smlouvám na základě žádosti mateřských škol. Odbor školství a sociálních věcí 
předkládá k projednání a odsouhlasení návrh na uzavření dodatků ke smlouvám, jejichž 
předmětem je stanovení výše dotace na provoz mateřských škol pro rok 2016 ve výši 585.500,-
 Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. poskytnutí dotace na provoz mateřských škol pro rok 2016 ve výši 6.500 Kč na rok na 
1 kapacitní místo obsazené dítětem pro Křesťanskou základní a mateřskou školu 
J. A. Komenského, se sídlem Růžodolská 118/26, 46001, Liberec 11, IČ 44223897, a pro II. 
mateřskou školu Preciosa, o.p.s. se sídlem, Puškinova 80, 463 12, Liberec 24, IČ 25027611, 
za podmínek uvedených ve smlouvách o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy 
č. 11/12/0140 a č. 11/12/0141 

2. uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy s Křesťanskou 
základní a mateřskou školou J. A. Komenského a s II. mateřskou školou Preciosa, o.p.s. dle 
přílohy č. 4 

3. zařazení částky ve výši 585.500,- Kč do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních věcí 
pro rok 2016 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
1. zařadit částku ve výši 585.500,-  Kč do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních věcí 

pro rok 2016 

T: prosinec 2015 

2. zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy 
s Křesťanskou základní a mateřskou školou J. A. Komenského a s II. mateřskou školou 
Preciosa, o.p.s. dle přílohy č. 4 

T: prosinec - leden 2015 

USNESENÍ Č. 287/2015 

Spolupráce statutárního města a Agentury pro sociální začleňování – 4. vlna 
KPSVL 

Stručný obsah: Statutární město Liberec (dále jen SML) podává přihlášku do výběrového řízení 
v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) – 4. vlna, 
který jako partner zajišťuje Agentura pro sociální začleňování (dále jen ASZ). V případě 
úspěchu bude ASZ městu nápomocna při zpracování tzv. Strategického plánu sociálního 
začleňování a získá také lepší startovní podmínky pro čerpání prostředků z jednotlivých 
operačních programů. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání Přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) – 4. vlna 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování  

T: 27. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 307/2015 

Změna zřizovací listiny Komunitního střediska Kontakt, p. o. – úplné znění  

Stručný obsah: Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace, požádala o změnu 
zřizovací listiny z důvodu zařazení do hlavního předmětu činnosti „provozování přepravy pro 
znevýhodněné občany" v rámci zamýšleného projektu „Taxík Maxík“. Odbor školství 
a sociálních věcí připravil návrh změny zřizovací listiny Komunitního střediska KONTAKT, 
p. o., kdy obsahem změny je požadované doplnění hlavního předmětu činnosti. Současně se 
navrhuje vymazat z předmětu činnosti "kopírování" pro nesoulad s pravidly poskytování 
veřejné podpory. Vzhledem k tomu, že jde v pořadí již o třetí změnu zřizovací listiny, navrhuje 
se provést změny prostřednictvím schválení úplného znění zřizovací listiny, tj. ve znění dodatků 
č. 1, č. 2 a aktuálně navrhovaných změn. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 
(doplnění hlavního účelu a předmětu činnosti o „provozování přepravy pro znevýhodněné občany“ 
a výmaz předmětu činnosti „kopírování“) a její úplné znění dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis úplného novelizovaného znění 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT primátorem statutárního 
města Liberec 

T: prosinec 2015 

USNESENÍ Č. 308/2015 

Zrušení společnosti Spacium o.p.s. likvidací 

Stručný obsah: Správní rada společnosti Spacium o.p.s. rozhodla na svém zasedání dne 
29/10/2015 o zrušení společnosti likvidací. Podle čl. X/4b zakládací smlouvy ze dne 4/9/2014 
mohou zakladatelé společnosti, tj. statutární město Liberec a Ing. arch. Filip Horatschke, toto 
rozhodnutí svým vyjádřením změnit nebo zrušit. Předkladatel navrhuje Radě města Liberec vzít 
rozhodnutí správní rady Spacium o.p.s. na vědomí a postoupit je k vyjádření Zastupitelstvu 
města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozhodnutí správní rady společnosti Spacium o.p.s., IČ: 26479320  se sídlem v Liberci o zrušení 
společnosti s likvidací ke dni 31. 12. 2015, dle přílohy č. 1 

USNESENÍ Č. 309/2015 

Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města 
a valných hromad společností na rok 2016 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města je předkládán na vědomí návrh ročního plánu činnosti 
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rady města, zastupitelstva města a valných hromad společností. Návrh je zpracován na základě 
projednání s vedoucími odborů. Materiál je předkládán jako otevřený, v souladu s aktuálními 
potřebami budou zařazovány na program zasedání další materiály k projednání. Může též dojít 
k posunu v nyní navrhovaných termínech u jednotlivých materiálů. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných hromad 
společností na rok 2016 

USNESENÍ Č. 310/2015 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 29. 10. 2015 a pokračování přerušeného 9. zasedání 
zastupitelstva města konaného 30. 10. 2015. 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 
29. 10. 2015 a pokračování přerušeného 9. zasedání zastupitelstva města konaného 30. 10. 2015 
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Přílohy: 

k usnesení č. 291/2015 
k usnesení č. 292/2015 
k usnesení č. 293/2015 
k usnesení č. 294/2015 
k usnesení č. 296/2015 
k usnesení č. 297/2015 
k usnesení č. 298/2015 
k usnesení č. 299/2015 

k usnesení č. 301/2015 
k usnesení č. 302/2015 
k usnesení č. 303/2015 
k usnesení č. 305/2015 
k usnesení č. 306/2015 
k usnesení č. 307/2015 
k usnesení č. 308/2015 

V Liberci dne 27. listopadu 2015 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  
náměstek primátora  

Tibor Batthyány, v.  r .  
primátor města  
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Příloha č.1 - Kupní smlouva č. 6420/ULB/2015 
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Příloha č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem  

č. 2649/ULB/2015 

 

Příloha k usnesení č. 292/2015
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Příloha č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č.6316/ULB/2015 

 

Příloha k usnesení č. 293/2015
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 Příloha č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. 3153/ULB/2015 

 

Příloha usnesení č. 294/2015
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Příloha  č. 1 –  Smlouva o dotaci  

 

Příloha usnesení č. 296/2015
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Příloha usnesení č. 296/2015
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Příloha usnesení č. 296/2015



Příloha č. 1

Návrh RO č. 8A ) 2015 -  Příjmy 190 076 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG H) Ostatní příjmy 190 076 Kč
6171 2322 1 10146000000 Přijaté pojistné náhrady oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 3 848 713 40 076 3 888 789
6330 4131 1 10041000000 Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 4 347 149 100 000 4 447 149
3421 2321 1 10331000000 Přijaté investiční dary - z Teplárny pro Dopravní hřiště odbor kancelář primátora/000100020000 0 50 000 50 000

Příloha k usnesení č. 297/2015



Příloha č. 2

Návrh RO č. 8A) 2015 -  Výdaje 190 076 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu 190 076

Odbor majetkové správy celkem      100 000
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 100 000

3612 5362 1 20032000000 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu odd.majetkové evidence a dispozic/ 000600130030 200 000 100 000 300 000
Odbor ekonomiky 0

PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 0

6409 5901 1 20192000000 rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 28 020 871 -4 819 003 23 201 868
6409 5901 1 20192000000 rezerva (pozměňovací návrh na ZM) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 4 680 999
6409 5901 1 20192000000 rezerva (pozměňovací návrh na ZM) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 -41 630 -179 634
6402 5364 1 21000000000 vratka dotace ROP oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 22 332 449 4 819 003 27 151 452
6402 5364 1 21000000000 vratka dotace ROP (pozměňovací návrh) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 -4 680 999
6402 5364 1 21000000000 vratka dotace - Administrativcní zajištění IPRM (pozměňovací návrh) oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 41 630 179 634

Odbor správy veřejného majetku celkem    24 249
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 24 249

3631 5171 1 20044000000 pojistná událost - poškozené veřejné osvětlení odd. technické správy/ 00060004003 0 24 249 24 249
Odbor kancelář primátora celkem      50 000

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 50 000

3421 5139 1 20934000000 dopravní hřiště - nákup materiálu - dětské šlapací minikáry odbor kancelář primátora/ 000100020000 0 50 000 50 000
Kancelář tajemníka celkem 15 827

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 15 827

6171 5171 1 20403000000 pojistná událost - poškozené vozidlo odd. provozu a správy budov/ 000200050009 0 15 827 15 827

E) Fondy oprav a investic 0

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 0

3111 5169 1 20227000011 nákup služeb MŠ oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 300 000 270 000 570 000
3111 5171 1 20229000011 opravy vyplývající z aktuál. technického stavu oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 3 600 000 300 000 3 900 000
3111 6121 1 20769000011 investiční akce MŠ oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 850 000 -400 000 1 450 000
3111 6121 1 20918000011 MŠ Beruška - rekonstrukce, vnitřní vybavení, PD oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 800 000 400 000 1 200 000
3111 6121 1 20919000011 MŠ Kamarád - rekonstrukce kuchyně oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 500 000 -470 000 30 000
3113 6121 1 20770000011 investiční akce ZŠ oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 887 799 300 000 1 187 799
6171 6121 1 20917000011 vypracování PD k návrhům dotací oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 868 224 -400 000 1 468 224

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařázení 0

3319 5171 1 20930000012 opravy kulturních zařízení oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 300 000 -500 000 800 000
3311 6121 1 21001000012 investice do kulturních zařízení oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 000 000 -200 000 800 000
3741 6122 1 20775000012 Botanická zahrada-měřící a regulační technika oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 0 500 000 500 000
3311 6122 1 20138000012 stroje, přístroje oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 0 200 000 200 000

Příloha k usnesení č. 297/2015



Příloha č. 3

Návrh RO č. 8A ) 2015 -  VHČ -100 000 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet 

po 

změně

SU AU ORJ ORG VHČ Náklady -100 000 Kč
0

518 100 1 20445000000 konzultační služby, dražby odd.majetkové evidence a disp./0006000130030 925000 -100 000 825 000

Příloha k usnesení č. 297/2015



Příloha k usnesení č. 298/2015



Příloha k usnesení č. 298/2015



Příloha k usnesení č. 298/2015



Příloha k usnesení č. 298/2015
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Příloha k usnesení č. 298/2015



Příloha k usnesení č. 298/2015



Příloha k usnesení č. 299/2015



Příloha k usnesení č. 299/2015



Příloha k usnesení č. 299/2015



Příloha k usnesení č. 299/2015



Příloha k usnesení č. 299/2015



Příloha k usnesení č. 299/2015



Příloha k usnesení č. 299/2015
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Důvodová zpráva  
 

Stručný obsah: Na základě vyhlášeného "Dotačního programu SML pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018" podaly 
společnosti DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. a 
Křesťanská základní a mateřská škola J. A. Komenského žádosti o poskytnutí dotace na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol pro období 2016-2018. 

 
Usnesením zastupitelstva města č. 152/09 ze dne 2. 9. 2009 byl zřízen Dotační program pro 
poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základ-
ních škol jiných zřizovatelů.  
V souladu s tímto programem byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s těmito subjekty: 
 
1/ Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
 se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
2/ DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 se sídlem Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4 
Dosud poskytnutá dotace od počátku zřízení stávajícího dotačního programu činila v jednotli-
vých obdobích pro oba příjemce (v Kč): 

  Křesťanská ZŠ a MŠ   DOCTRINA, s. r. o. 
2009   95 820,-      227 792,-  
2010   255 465,-     608 061,-  
2011   264 495,-     537 693,- 
2012   281 895,-     531 369,- 
2013   299 955,-     525 742,- 
2014   262 325,-     373 990,- 
2015 – poznámka: celková částka bude známa po vyúčtování poskytnuté dotace 
Celkem          1 459 955,-             2 804 647,- 
 
Stávající smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou, do 31. prosince 2015. 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 185/2015 ze dne 25. 6. 2015 byla schválena úprava Dotač-
ního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravo-
váním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec na období 
2016 – 2018. V souladu s výše uvedením usnesením byl dotační program s upravenými pod-
mínkami zveřejněn na webu města včetně formuláře žádosti o poskytnutí dotace.  
 
Ve stanoveném termínu podaly žádost o poskytnutí dotace oba výše uvedené subjekty, kterým 
byla dotace poskytována od roku 2009, tj. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. 
Komenského (dále jen „ŠJAK“) a DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská 
škola, s. r. o. (dále jen „DOCTRINA“). 
 
Předpokládaný počet stravovaných žáků je dle údajů žadatelů o dotaci následovný:  
ŠJAK: 160 stravovaných žáků ve školním roce 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
DOCTRINA:  210 stravovaných žáků ve školním roce 2015/2016, 230 ve školním roce 
2016/2017 a 250 ve školním roce 2017/2018. 
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Odbor školství a sociálních věcí na základě přijatých žádostí vypracoval návrhy veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016 – 2018. V souladu 
s dotačním programem, žádostmi obou subjektů a na základě veřejnoprávních smluv o po-
skytnutí dotace, by byly v případě schválení zastupitelstvem města poskytnuty finanční pro-
středky v předpokládané výši a rozděleny na jednotlivá období takto (výpočet: počet žáků 
v jednotlivých obdobích x dotace na 1 žáka a 1 oběd x předpokládaný počet dnů školního vyu-
čování, které činí, pokud vycházíme z organizace školních roků dle Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy vztahující se ke kalendářnímu roku 2016 v měsících leden – 19, únor – 16, 
březen – 20, duben  - 21, květen – 22, červen – 22, září – 21, říjen – 17, listopad – 21 a prosi-
nec - 16): 
Rok 2016 444000,- Kč   (za období leden 2016 až červen 2016) 
Rok 2017 760500,- Kč   (za období  září 2016 až červen 2017)  
Rok 2018 799500,- Kč  (za období září 2017 až červen 2018) 
Rok 2019 307500,- Kč (za období září 2018 až prosinec 2018) 
 
Materiál byl projednán na zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání dne 12. 11. 
2015. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v zastupitelstvu města.  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOJENÉ SE STRAVOVÁNÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

JINÝCH ZŘIZOVATELŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC  
V OBDOBÍ 2016 - 2018  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
se sídlem Na Perštýně 404/44 
IČ 28695020 
Zastoupená Mgr. Jiřím Pacltem, jednatelem 
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 3849409001/5500 
(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 na provoz základní školy: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 

……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018, schváleného usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 59/2011 ze dne 16. dubna 2011. (dále jen „Program“) 
 

 
   II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Dotace dle této smlouvy je poskytnuta účelově, a to na úhradu provozních nákladů (tj. provozní 
náklady snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady) spojených se stravováním žáků 
základní školy DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.,  v období 
1.1.2016 – 31.12.2018. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k účelu 
vymezenému v této smlouvě. 
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2. Dotace na účel vymezený v čl. II odst. 1 této smlouvy se poskytuje ve výši  10 Kč (slovy: deset 

korun českých) na 1 odebraný oběd pro 1 stravovaného žáka. Maximální výše dotace za období 
1.1.2016-31.12.2018 může činit 1.375.500,- Kč (slovy: jedenmilióntřistasedmdesátpěttisícpětset 
korun českých).  

 
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. 
  
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. Poskytnutí dotace dle této smlouvy není veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a obecných právních předpisů. 
 

 
 

III. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace se poskytuje dle skutečně odebraných obědů žáky ve výši stanovené dle čl. II odst. 2 této 

smlouvy. 
 

2. Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne měsíce následujícího po 
předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období, tj. 
v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec.  

 

3. Dotace bude poukázána příjemci převodem na účet příjemce č. úč.: 3849409001/5500 na 
základě předloženého vyúčtování a to v termínech dle předchozího odstavce.  
 

 
IV. 

Všeobecné podmínky 
 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití finančních 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. 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje umožnit pověřeným zástupcům statutárního města Liberec provádět 
v základní škole kontroly provozní a hospodářské evidence organizace za účelem ověření, zda 
nárokovaná výše dotace odpovídá počtu dotovaných dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

 

3. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace vždy do konce měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného období, tj. do 30.4. za měsíce leden – březen, do 31.7. za 
měsíce duben – červen, do 31.1. následujícího roku za měsíce září – prosinec, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  
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4. K řádnému vyúčtování dotace předloží příjemce kopie faktur dokládající skutečný počet 
odebraných obědů žáky v příslušném období a doklady o jejich zaplacení – u faktur placených 
bezhotovostně se jedná o kopie výpisů z bankovního účtu, u faktur placených hotovostně o kopie 
výdajových pokladních dokladů.  

 
5. 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.  
 

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se příjemce, 
zejména změny v registraci příjemce ve školském rejstříku, změny právní formy, sídla, změna či 
zánik živnostenského či jiného oprávnění, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 
 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně, je příjemce povinen 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli sdělit a současně navrhnout vypořádání poskytnuté 
dotace. 

 
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy k výmazu příjemce z rejstříku škol a školských 

zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, platnost a účinnost této 
smlouvy skončí ke dni účinnosti výmazu příjemce ze školského rejstříku. Zánikem této smlouvy 
dle předchozí věty však nejsou dotčena ustanovení čl. V této smlouvy. V případě výmazu příjemce 
z rejstříku škol a školských zařízení, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část 
nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací. 
 

 
V. 

Sankce za nedodržení smluvních podmínek 
 
 
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 účelu dle této smlouvy ze strany poskytovatele. 
 

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

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. IV odst. 7 této smlouvy je považováno za méně závažné 

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. 
 

 
VI. 

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

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

dvou stejnopisech.  
 

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

4. 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. 
 

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 ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOJENÉ SE STRAVOVÁNÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

JINÝCH ZŘIZOVATELŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC  
V OBDOBÍ 2016 - 2018  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
IČ 44223897 
Zastoupená Bc. Tomášem Vágnerem,  M.S.Ed, ředitelem školy 
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 2900065319/2010  
(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 na provoz mateřské školy: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 

……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018, schváleného usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 59/2011 ze dne 16. dubna 2011. (dále jen „Program“) 
 

 
   II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Dotace dle této smlouvy je poskytnuta účelově, a to na úhradu provozních nákladů (tj. provozní 
náklady snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady) spojených se stravováním žáků 
základní školy Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v období 1.1.2016 – 
31.12.2018. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k účelu vymezenému v této 
smlouvě. 
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2. Dotace na účel vymezený v čl. II odst. 1 této smlouvy se poskytuje ve výši  10 Kč (slovy: deset 

korun českých) na 1 odebraný oběd pro 1 stravovaného žáka. Maximální výše dotace za období 
1.1.2016-31.12.2018 může činit 936.000,- Kč (slovy: devětsetřicetšesttisíc korun českých).  

 
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. 
  
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. Poskytnutí dotace dle této smlouvy není veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a obecných právních předpisů. 
 

 
 

III. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace se poskytuje dle skutečně odebraných obědů žáky ve výši stanovené dle čl. II odst. 2 této 

smlouvy. 
 

2. Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne měsíce následujícího po 
předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období, tj. 
v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec.  

 

3. Dotace bude poukázána příjemci převodem na účet příjemce č. úč.: 2900065319/2010 na 
základě předloženého vyúčtování a to v termínech dle předchozího odstavce.  
 

 
IV. 

Všeobecné podmínky 
 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití finančních 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. 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje umožnit pověřeným zástupcům statutárního města Liberec provádět 
v základní škole kontroly provozní a hospodářské evidence organizace za účelem ověření, zda 
nárokovaná výše dotace odpovídá počtu dotovaných dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

 

3. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace vždy do konce měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného období, tj. do 30.4. za měsíce leden – březen, do 31.7. za 
měsíce duben – červen, do 31.1. následujícího roku za měsíce září – prosinec, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  

 

4. K řádnému vyúčtování dotace předloží příjemce kopie faktur dokládající skutečný počet 
odebraných obědů žáky v příslušném období a doklady o jejich zaplacení – u faktur placených 
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bezhotovostně se jedná o kopie výpisů z bankovního účtu, u faktur placených hotovostně o kopie 
výdajových pokladních dokladů.  

 
5. 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.  
 

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se příjemce, 
zejména změny v registraci příjemce ve školském rejstříku, změny právní formy, sídla, změna či 
zánik živnostenského či jiného oprávnění, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 
 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně, je příjemce povinen 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli sdělit a současně navrhnout vypořádání poskytnuté 
dotace. 

 
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy k výmazu příjemce z rejstříku škol a školských 

zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, platnost a účinnost této 
smlouvy skončí ke dni účinnosti výmazu příjemce ze školského rejstříku. Zánikem této smlouvy 
dle předchozí věty však nejsou dotčena ustanovení čl. V této smlouvy. V případě výmazu příjemce 
z rejstříku škol a školských zařízení, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část 
nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací. 
 

 
V. 

Sankce za nedodržení smluvních podmínek 
 
 
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 účelu dle této smlouvy ze strany poskytovatele. 
 

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

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. IV odst. 7 této smlouvy je považováno za méně závažné 

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. 
 

 
VI. 

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

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

dvou stejnopisech.  
 

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

4. 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. 
 

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 ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 
11/12/0140 

 
 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského  
se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
IČ 44223897 
zastoupená Bc. Tomášem Vágnerem, M.S.Ed, ředitelem 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 2900065319/2010 
(dále jen příjemce) 
 
 
uzavírají v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne ….. 2015 
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 11/12/0140 
(dále jen „Smlouva“): 
 

 
I. 

 
1. V souladu s ustanovením čl. III odst. 2 Smlouvy a shora citovaným usnesením 

Zastupitelstva města Liberec výše dotace pro 2016 činí 6.500 Kč za rok na 1 kapacitní místo 
obsazené dítětem – dětmi za podmínek „dotačního programu“. 

 
 

II . 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem 

1. ledna 2016. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení. 
4. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v tomto dodatku. 

 
 
V Liberci dne …………….. 
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Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
________________________________  _____________________________ 
             Mgr. Pavel Kalous    Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed 
        vedoucí odboru školství a    ředitel školské právnické osoby 
               sociálních věcí     
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 
11/12/0141 

 
 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
II. mateřská škola Preciosa, o.p.s. 
se sídlem Puškinova 80, 463 12 Liberec 24 
IČ 25027611 
zastoupená Janou Hukovou, ředitelkou mateřské školy 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pobočka v Liberci, oddíl O, vložka 9 
čslo bankovního účtu: 27-1859840277/0100  
(dále jen příjemce) 
 
 
uzavírají v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne ….. 2015 
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 11/12/0141 
(dále jen „Smlouva“): 
 

 
I. 

 
1. V souladu s ustanovením čl. III odst. 2 Smlouvy a shora citovaným usnesením 

Zastupitelstva města Liberec výše dotace pro 2016 činí 6.500 Kč za rok na 1 kapacitní místo 
obsazené dítětem – dětmi za podmínek „dotačního programu“. 

 
 

II . 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem 

1. ledna 2016. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení. 
4. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v tomto dodatku. 
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V Liberci dne …………….. 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
________________________________  _____________________________ 
             Mgr. Pavel Kalous                 Jana Huková 
        vedoucí odboru školství a                ředitelka o.p.s. 
               sociálních věcí 
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S  T  A  T  U  T  Á  R  N  Í   M  Ě  S  T  O   L  I  B  E  R  E  C 
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 
 
 

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N A 
 

Komunitního střediska KONTAKT  Liberec, příspěvkové organizace 
 

č.11/09/1395 
 
 
 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. …/2015, ze dne 26.11.2015 podle 
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

s c h v a l u j e 
 

úplné znění zřizovací listiny Komunitního střediska KONTAKT Liberec, příspěvkové organi-
zace, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

Úplné novelizované znění k 1.12.2015 
 

 
I . 
 

ZŘIZOVATEL 
 
Zřizovatel: Statutární město Liberec 
 
Sídlo: Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ:  460 59, okres Liberec 
 
Kraj: Liberecký 
 
Identifikační číslo: 00262978 
 

II. 
 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
Název: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
 
Sídlo: Liberec 1, Palachova 504/7, PSČ:  460 01 
 
Identifikační číslo: 27336751 
 
Právní forma: příspěvková organizace 
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III. 
 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI 
 
1) Vymezení hlavního účelu činnosti: 

Příspěvková organizace poskytuje veřejně prospěšné služby v oblasti: 
 
1. vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím a veřejnosti, 
 
2. provozování klubů seniorů,  
 
3. klubová a aktivizační činnost pro zdravotně znevýhodněné občany, 
 
4. zajištění služeb předcházejících sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel,  
 především příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců, 
 
5. dobrovolnictví a komunitní aktivity, 
 
6. provozování přepravy pro znevýhodněné občany. 

 
2) Odpovídající předmět činnosti: 

 
Příspěvková organizace ke splnění hlavního účelu provádí v jednotlivých oblastech 
zejména tyto činnosti: 
 
1. Vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím a veřejnosti. 

1.1. poskytování prostorů občanským iniciativám, neziskovým organizacím 
a veřejnosti, včetně použití vybavení, 

1.2. koordinační, informační a vzdělávací činnost pro veřejnost 
1.3. výstavní činnost pro veřejnost 
1.4. vydavatelská a nakladatelská činnost pro veřejnost 

 
 

2. Provozování klubů seniorů. 
2.1. koordinační činnost zaměřená na podporu seniorů, zejména jejich volnočasových 

a zájmových aktivit, 
 
2.2. klubová a setkávací činnost seniorů, 
 
2.3. organizování přednášek odborníků za účelem osvěty a celoživotního vzdělávání, 
 
2.4. služby zaměřené na zachování důstojného života seniorů. 

 
3. Klubová a aktivizační činnost pro zdravotně znevýhodněné občany. 

3.1. klubová a setkávací činnost pro zdravotně znevýhodněné občany, 
 

4. Předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců. 
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4.1. koordinační, informační a vzdělávací činnost, 
4.2. volnočasové aktivity. 
 

5. Dobrovolnictví a komunitní aktivity. 
5.1. zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou, 
5.2. komunitní vzdělávání, 
5.3. dobrovolnické programy v rámci místní komunity. 

 
6. Provozování přepravy pro znevýhodněné občany. 

IV.  

STATUTÁRNÍ ORGÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává  rada města. 

2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován v době 
své nepřítomnosti. 
 

3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech 
věcech jménem této příspěvkové organizace a podepisuje se tak, že k názvu příspěvkové organizace 
připojí svůj podpis s uvedením funkce. 

 
4. Ředitel příspěvkové organizace se při výkonu své funkce řídí platnými předpisy, zřizovací 

listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele. 
 
5. Ředitel příspěvkové organizace je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

6. Ředitel příspěvkové organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, pravdivost 
a správnost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace. 

7. Ředitel příspěvkové organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace, 
organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a směrnicemi zřizovatele. 

8. Ředitel příspěvkové organizace řídí příspěvkovou organizaci podle organizačního řádu a v souladu 
s platnými pracovněprávními předpisy. 

 
V. 

 
VYMEZENÍ MAJETKU Z ŘIZOVATELE 

 PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI K HOSPODA ŘENÍ 
 

Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává 
k hospodaření níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

a) dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 
celek, 

b) dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, 
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c) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 
 

Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 
 

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU 

1. Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého zřizovatele, 
není-li dále stanoveno jinak. 

 
2. Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným 

předchozím souhlasem 
 - nemovitý majetek, 
 - dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je jeho 

pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100 000,- Kč; předchozí písemný souhlas 
zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, pokud by celkový objem 
tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce přesáhl částku 300 000,- Kč. 

Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez ohledu 
na způsob jeho pořízení. 

Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený majetek 
ode dne jeho nabytí. 

3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  pořízený od data účinnosti této zřizovací listiny 
na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví organizace.  

4. Do svého vlastnictví může organizace dále nabývat majetek jen v případech a způsobem 
stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb. v platném znění, na základě individuálního 
rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

5. Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným 
ve zřizovací listině. 

 

VII. 

 
VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1. Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem ve svém 
vlastnictví následující povinnosti: 

a) majetek spravovat efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění hlavního 
účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek 
využívat za podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní činnosti, popř. nepoškozuje 
zájmy vlastníka, 

b) o majetek pečovat v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před 
zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, aby jeho 
opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití a chránit je před neoprávněnými 
zásahy, 
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c) vést o majetku řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením zákona 
číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních 
norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený a majetek ve vlastnictví 
organizace, 

d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných právních 
předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis a inventurní soupisy 
předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

e) při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů včetně 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

f) zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky 
majetku,  

g) odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle 
odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

h) změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (přírůstky, 
úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace povinna bez zbytečného 
prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně příslušnému odboru zřizovatele, 

i) organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek 
a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv vyplývajících ze závazků 
dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje na základě žádosti organizace 
zřizovatel. 

2. Svěřený nemovitý majetek  

a) Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním či jinak 
ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna neprodleně tuto 
skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy s délkou trvající maximálně 1 rok. Uzavřít 
nájemní smlouvu na delší období lze jen s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele. Smlouvy o výpůjčce lze vždy uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele. 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena.  

c) Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném stavu 
a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy  v souladu s plánem oprav a údržby, 
předloženém ve stanoveném termínu, který schvaluje věcně příslušný odbor zřizovatele. 
Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku 
nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna 
provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí písemně věcně 
příslušnému odboru zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii. 

d) Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace na svěřeném nemovitém majetku 
může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní technické 
a ekonomické podmínky realizace akce. 

e) Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna věcně příslušnému 
odboru zřizovatele neprodleně oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou 
událost. 
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3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a) Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 
zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 
nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna neprodleně písemně oznámit 
věcně příslušnému odboru zřizovatele.  

c) Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 
zajišťuje jeho údržbu a opravy, a s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
také jeho případné technické zhodnocení.  

d) Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako 
opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

e) Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 

4. Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

a) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele.  

b) Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 
stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby může organizace vyřazovat 
jako neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný po předchozím 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. V případě provedené likvidace 
majetku je organizace povinna předat zřizovateli kopie zápisu likvidační komise. 
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

d) Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 

 

VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem 
a organizací se řídí: 

a) obecně závaznými předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a hospodaření 
příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah 
k rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti 
a závazné ukazatele pro hospodaření. 

2. Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom 
se řídí 
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a) obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. č. 563/1991  
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, a  pokyny zřizovatele, 

b) obecně závaznými předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou daňových 
zákonů v platném znění . 

3. Při finančním zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách. 

4. Organizace zajišťuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele 
a z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními 
prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě 
i s finančními prostředky z jiných zdrojů. 

5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz, 
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 
provozu a rozvoje organizace. 

6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.). Žádost o poskytnutí grantu nebo 
dotace z těchto prostředků může podávat jen  s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele v případech, že jsou určeny na pořízení dlouhodobého majetku, nebo je jejich 
využití podmíněno zajištěním prostředků na předfinancování či spolufinancování. 
V ostatních případech postačuje pouze informovat o podání žádosti věcně příslušný odbor 
zřizovatele. 

 
IX. 

 
DARY 

1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmínek 
stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění. 

 
2. Přijímání darů organizací podléhá  předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 

uvedených případech: 
- je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas zřizovatele 

dle článku VI., odst. 2. , této zřizovací listiny, 
- jde-li o peněžní dar  převyšující částku 300 000,- Kč, 
- při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 
 
Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem do svého 
vlastnictví prostřednictvím věcně příslušného odboru. 

 
3. Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 

dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě nepřekročí 50 000,- Kč, 
maximálně však do celkové částky 300 000,- Kč za kalendářní rok.  

 
X. 
 

KONTROLA P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
1) Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové 

organizace. 
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2) Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace nebo jejího určitého 
úseku může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna 
tuto kontrolu umožnit. 

 
XI. 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 
 
2) Ke dni nabytí účinnosti tohoto znění zřizovací listiny se zrušuje zřizovací listina ze dne 

25.6.2009 schválená usnesením zastupitelstva města č. 135/09 pod č.j. 11/09/0729 ze dne 
25.6.2009 včetně všech pozdějších změn a dodatků. 

 
3) Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Příspěvková organizace i zřizovatel obdrží po jednom stejnopisu. 
 
4) Příspěvková organizace se podle § 27 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., zapisuje 

do Obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 
 
5) Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 

rada města podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění. 

 
6) Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na dobu neurčitou. 
 
 
 V Liberci dne 1. prosince 2015 ……………………………………….. 
 Tibor Batthyány 

primátor města 
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