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USNESENÍ Č. 1023/2015 

Návrh rozpočtového opatření č. 9A) – DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2015 

Stručný obsah: Celkové příjmy města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují 
o 4 133 500 Kč, výdaje o 3 748 087 Kč a financování se snižuje o splátku revolvingového úvěru 
KB ve výši 385 413 Kč. V příjmech se jedná především o přijatý transfer z MPSV ve výši 
491 000 Kč – poskytování sociálních služeb, dotace MZ ve výši 364 420 Kč – odborný lesní 
hospodář, dotace KÚ Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ve výši 399 760 Kč, zvýšení 
kvality řízení v úřadech výši 471 057 Kč, dotace KÚ – podpora nadregionálních služeb pro ZOO 
Liberec ve výši 2 300 000 Kč, dotace RR – administrativní zajištění IPRM ve výši 385 413 Kč 
a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné odbory a příspěvkové 
organizace. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 9A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 9A) – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 28. 1. 2016 jako 
Informaci 

USNESENÍ Č. 1024/2015 

Analýza společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s. (dále jen "KPL") 

Stručný obsah: Byla provedena analýza hospodaření a zjištěn přesný stav financování KPL, dále 
byla analyzována problematika veřejné podpory a právní formy, a v závěru byla navržena 
doporučení a opatření ke zlepšení fungování KPL. Do materiálu bylo zapracováno stanovisko 
k "Analýze společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s." Bc. Kláry Tekelyové, ředitelky 
společnosti, po projednání v radě města dne 18. 11. 2015. 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

předsedkyni správní rady společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s. Janu Kašparovou 
a členy správní rady KPL Šárku Šelongovou a Františka Hrušu 

j m e n u j e  

do správní rady společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o. p. s.  

Ing. Karolínu Hrbkovou, 
Mgr. Jana Korytáře, 
Aleše Zelera 

Dále odvolává předsedu dozorčí rady KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s. Annu Vereščákovou 
a členy dozorčí rady KPL Lenku Škodovou a Kamila Jana Svobodu 
do dozorčí rady společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s. jmenuje  

Šárku Šelongovou, 
Ing. Pavlu Ondrovou, 
Mgr. Zoru Machartovou 

a  u k l á d á  
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Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, informovat společnost KOMUNITNÍ PRÁCE 
LIBEREC o.p.s. o rozhodnutí rady města o novém obsazení orgánů společnosti 

USNESENÍ Č. 1025/2015 

Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, U soudu 369/8 p. o. 

Stručný obsah: Na základě většího počtu žáků ze spádového obvodu přijatých v průběhu roku 
do vyšších ročníků, větším počtem žáků na 1. stupni ZŠ, vlivem demografického vývoje 
a stávajících potřeb SML je nutné navýšit od 1. 9. 2016 kapacitu ZŠ U Soudu o 35 žáků na 
400 žáků. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení kapacity Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové organizace na počet žáků 
400 a navýšení oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 400, s účinností od 1. 9. 2016 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, požádat o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1026/2015 

Záměr Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o., 
pronajmout nebytové prostory školy na dobu neurčitou 

Stručný obsah: Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvková organizace, žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas zřizovatele s uzavřením 
smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Jedná se 
o střešní prostory pro umístění vysílacího zařízení. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, p. o., pronajmout 
nebytové prostory dle důvodové zprávy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat ředitelku 
Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, p. o. o usnesení RM 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 1027/2015 

Schválení projektového záměru Kulturní centrum kino Varšava 

Stručný obsah: Návrh schválení projektového záměru obnovení kulturního centra v bývalém 
objektu kina Varšava s celkovými náklady na rekonstrukci ve výši cca 61 mil. Kč vč. DPH, 
schválení záměru vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve výši 
cca 2,5 mil. Kč vč. DPH a schválení přípravy projektové žádosti v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr Kulturní centrum kino Varšava dle přílohy č. 1 

2. vlastníka projektu, tj. Odbor strategického rozvoje a dotací 

3. vedoucího projektu, tj. Ing. Lucie Noswitz, Oddělení získávání dotací, Odbor strategického 
rozvoje a dotací  

4. zahájení přípravy projektu   T 01/2016 

5. záměr vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci 
rekonstrukce a asanace objektu bývalého kina Varšava 

6. záměr vyčlenit finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace rozpočtovým 
opatřením pro realizaci rekonstrukce a asanace objektu bývalého kina Varšava 
v předpokládané hodnotě max. 2,5 mil. Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

1. vedoucímu projektu: 
a) vypracovat Plán projektu a předložit k projednání Projektové kanceláři 

T: 06/2016 

b) pokračovat ve vyjednávání o přípravě projektové žádosti v rámci operačního programu 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020  

T: průběžně 

c) předložit dokončenou výše uvedenou projektovou žádost společně se všemi příslušnými 
přílohami ke schválení radě a zastupitelstvu města 

T: 03/2016 

d) zahájit ve spolupráci s Odborem právním a veřejných zakázek přípravu potřebných 
dokumentů k vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci 
rekonstrukce a asanace objektu bývalého kina Varšava v předpokládané hodnotě max. 2,5 
mil. Kč vč. DPH a poté tyto předložit ke schválení radě města 

T: 01/2016 

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit projektový záměr Kulturní centrum 
kino Varšava dle přílohy č. 1 k připomínkám zastupitelstvu města 

T: 01/2016 
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USNESENÍ Č. 1028/2015 

Hromadný podnět občanů - nesouhlas s plánovanou stavbou „Bytový dům 
Papírové náměstí Liberec“ 

Stručný obsah: Na podatelnu MML byl hromadný podnět občanů doručen dne 30. 11. 2015 
a podán jako petice za záchranu Genia loci čtvrti okolo „Papíráku“. Občané svým podpisem 
vyjádřili nesouhlas se záměrem developera, postavit „Bytový dům Papírové náměstí Liberec“, 
objekt přemrštěných rozměrů, který je co do délky i výšky neúnosný v „libereckém starém 
městě“ a který by ji posléze zničil. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadný podnět občanů, kteří svým podpisem vyslovují nesouhlas s plánovanou stavbou 
„Bytový dům Papírové náměstí Liberec“, označený jako petice za záchranu Genia loci čtvrti okolo 
„Papíráku“ ze dne 30. 11. 2015 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi na hromadný podnět občanů, který je v důvodové zprávě 

a  u k l á d á   

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit zpracování odpovědi na 
hromadný podnět občanů ve smyslu důvodové zprávy 

T: ihned 

Převedení práv stavebníka na druhou osobu 

Stručný obsah: statutární město Liberec má zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí 
na akci: "Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec" a akci: "Vymístění parovodu 
z koryta řeky Nisy - Dolní centrum". Na obě dokumentace bylo v roce 2009 vydáno územní 
rozhodnutí a v současné době žádá Teplárna Liberec, a.s. o převedení části práv z tohoto 
územního rozhodnutí na realizaci stavby - vymístění části parovodu z koryta Lužické Nisy. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 1029/2015 

Udělení výjimky pro zajištění parkování 12 služebních vozidel 

Stručný obsah: Z důvodu plnění pracovních povinností je potřeba zajistit parkování služebních 
vozidel a vozidel vedení města. Je tedy potřeba, aby rada města schválila udělení výjimky ze 
směrnice rady města pro zajištění nájemní smlouvy pro služební vozidla v parkovacím domě 
Krajské vědecké knihovny V Liberci. Z důvodu blížícího se konce aktuální nájemní smlouvy je 
třeba uzavřít novou nájemní smlouvu na parkovací místa pro 12 služebních vozidel, která bude 
uzavřena s organizací Krajská vědecká knihovna V Liberci za celkovou cenu 144 000,- Kč 
s DPH za rok a to na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

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

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky „Uzavření nájemní smlouvy na parkovací místa v parkovacím domě Krajské 
vědecké knihovny v Liberci pro 12 služebních vozidel“ 

2. výběr dodavatele  přímým oslovením, a to Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková 
organizace, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, 460 01/ IČ: 00083194 

3. uzavření nájemní smlouvy na parkovací místa pro 12 služebních vozidel v parkovacím domě 
Krajské vědecké knihovny v Liberci, a to mezi statutárním městem Liberec  a Krajskou 
vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 
Liberec 1, 460 01/ IČ: 00083194 za celkové roční nájemné ve výši  144 000,- Kč s DPH  na 
dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření nájemní 
smlouvy  s organizací Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, se 
sídlem  Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, 460 01/ IČ: 00083194  

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 1030/2015 

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/07/0473 uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a spolkem Patriots Liberec 

Stručný obsah: SML obdrželo písemnou žádost sportovního spolku Patriots Liberec 
o prodloužení termínu převodu hřišť pro baseball a softball do majetku města. V platné smlouvě 
uzavřené dne 21. 12. 2007 mezi SML a Patriots Liberec (smlouva č. 8/07/0473) byl uveden 
termín převodu majetku ke dni 31. 1. 2016. Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek p. p. č. 
723/1 v k. ú. Rochlice u Liberce není vypořádán se státem, resp. se Stát-ním pozemkovým 
fondem a že se jedná o časově náročnou majetkoprávní operaci, nelze splnit k původnímu 
rozhodnému datu 31. 1. 2016 převod hřišť do majetku SML. Z uvedeného důvodu je nutné 
prodloužit rozhodné datum pro převod hřišť do majetku SML Dodatkem č. 1 ke smlouvě 
č. 8/07/0473 o 1 rok, tj. s rozhodným datem převodu 31. 1. 2017 a za spolupráce dotčených 
odborů zahájit veškeré kroky vedoucí k právnímu i fyzickému převodu hřišť do majetku SML. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/07/0473 o prodloužení termínu bezúplatného převodu 
hřišť pro baseball a softball na pozemcích 723/1 a 723/8 v k. ú. Rochlice u Liberce do 
majetku statutárního města Liberec nejpozději do 31. 1. 2017 dle přílohy č. 3 

2. zahájení příprav majetkoprávní operace vedoucí k právnímu i fyzickému převodu obou hřišť 
na pozemcích 723/1 a 723/8 v k. ú. Rochlice u Liberce do majetku SML 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/07/0473 

T: ihned 

2. zajistit prostřednictvím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a odboru majetkové 
správy bezúplatný převod hřišť pro baseball a softball na pozemcích 723/1 a 723/8 v k. ú. 
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Rochlice u Liberce do majetku SML 

T: 31. 12. 2016 

USNESENÍ Č. 1031/2015 

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2016 

Stručný obsah: Na základě schválené Koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování 
Městského stadionu Liberec ze dne 26. 11. 2009 předkládá sportovní komise návrh na 
poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu 
Liberec na období leden až červen 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

seznam počtu hodin přidělených statutárním městem Liberec v rámci veřejné služby v areálu 
Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2016 v celkovém rozsahu 2 000 hodin 
včetně rezervy těmto subjektům: 

FC Slovan Liberec, a.s. – fotbal mládež 112 hodin 

Atletický klub AC Slovan Liberec, o.s. – atletika 15 hodin 

Patriots Liberec – baseball 24 hodin 

Draci FBC Liberec – florbal 81 hodin 

Bruslařský klub Variace Liberec, z.s. – krasobruslení 132 hodin 

TJ Bílí Tygři Liberec – hokej mládež 694 hodin 

Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Liberec I, o.s. – házená 15 hodin 

Basketbalový klub Kondoři Liberec – basket 154 hodin 

Tělovýchovná jednota Dynamo Liberec, z.s. – kuželky 39 hodin 

Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Liberec I, o.s. – kuželky 37 hodin 

Městská policie – střelnice  12 hodin 

S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. – veřejné bruslení 75 hodin 

Badmintonový klub TU Liberec 10 hodin 

Školy zřizované SML 500 hodin 

Rezerva SML 100 hodin 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, předat Provozovateli 
S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. seznam počtu hodin přidělených 
Zadavatelem statutárním městem Liberec v rámci veřejné služby jednotlivým konečným 
uživatelům 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 1032/2015 

Ukončení provozování expozice "Zapomenuté dějiny města Liberce" 
v prostorách 1. p. p. budovy historické radnice dohodou ke dni 31. 12. 2015 mezi 
Statutárním městem Liberec a Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, 
příspěvkovou organizací a příprava nové smlouvy o budoucím provozování 
expozice od 1. 2. 2015 

Stručný obsah: Statutární město Liberec zveřejnilo v době od 27. 10. 2015 do 12. 11. 2015 záměr 
výpůjčky nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží budovy radnice za účelem zatraktivnění 
provozování expozice "Zapomenuté dějiny města Liberce". Na zveřejněnou výzvu reagovala 
pouze obecně prospěšná společnost ARCHA 13, která stávající expozici v podzemním podlaží 
radnice v roce 2014 vytvořila. SML má zájem využít nabídky společnosti ARCHA 13 
k provozování expozice v dalších 5 letech na základě uzavření nové smlouvy o provozování 
expozice, účinné od 1. 2. 2016. Smlouva se stávajícím vypůjčitelem Komunitní středisko 
KONTAKT, p. o., bude ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. návrh Dohody č. CJ MML 230465/15 o ukončení Smlouvy o výpůjčce ke dni 31. 12. 2015 se 
stávajícím provozovatelem galerie Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, 
příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 1 

2. přípravu smlouvy o provozování nebytových prostor galerie v historické radnici s novým 
provozovatelem s  účinností od 1. 2. 2016 na dobu určitou 5 let 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, 
1. uzavřít DOHODU o ukončení Smlouvy o výpůjčce se stávajícím 

provozovatelem  Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, příspěvkovou organizací, dle 
přílohy č. 1 

T: 31. 12. 2015 

2. v kooperaci s pracovníkem kanceláře tajemníka převzít nebytové prostory od stávajícího 
provozovatele  

T: 4. 1. 2016 

3. předložit radě města návrh smlouvy na provozování expozice „Zapomenuté dějiny měst 
Liberce„ s novým provozovatelem s  účinností od 1. 2. 2016 na dobu určitou pěti let 

T: leden 2016 

4. předložit žádost o udělení výjimky z působnosti Směrnice rady č. 3RM  dle odst. 6.18. pro 
zajištění služby provozování expozice „Zapomenuté dějiny města Liberce“ na dobu pěti let 

T: leden 2016 

USNESENÍ Č. 1033/2015 

Memorandum o podpoře závodu ČEZ Jizerské 50 a akce "Pohár primátora", 
který se koná v rámci tohoto závodu 

Stručný obsah: Statutární město Liberec, SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., Sportovní 
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areál Ještěd a. s. a Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., mají zájem 
uzavřít Memorandum o podpoře závodu ČEZ Jizerské 50 a akce "Pohár primátora" částkou 
50.000 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Memorandum o podpoře sportovní akce ČEZ Jizerská 50 mezi SKI KLUB JIZERSKÁ 
PADESÁTKA z. s., Jablonecká 21, 460 01 Liberec, IČ: 41324471, Sportovním areálem 
Ještěd, a. s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec, IČ: 25437941, Dopravním podnikem měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec, 47311975 a statutárním 
městem Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ: 00262978, dle přílohy č. 1 

2. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku SKI KLUB JIZERSKÁ 
PADESÁTKA z. s. ve výši 50.000 Kč na podporu akce „Pohár primátora“ a uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec dle 
přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít Memorandum a Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1034/2015 

Výpověď Smlouvy o dílo č.2/08/0010, č. 00017, uzavřené se společností Geoprint 
s.r.o. 

Stručný obsah: Smlouva o dílo se společností GEOPRINT s.r.o. byla uzavřena v roce 2008, 
jejímž předmětem je dodávka polygrafických prací – Zpravodaje liberecké radnice (dále jen 
„smlouva“). Obsah této smlouvy již neodpovídá skutečnosti v barevnosti, rozsahu, ani ceně díla. 
Dalším důvodem pro vypovězení smlouvy je ekonomická stránka vydávání Zpravodaje. 
Vzhledem k nákladu se nabízí využít jinou technologii tisku, díky které se mohou značně snížit 
finanční náklady na výrobu Zpravodaje. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vypovězení Smlouvy o dílo č.2/08/0010, č. 00017, uzavřené dne 4. 4. 2008 se společností 
GEOPRINT s.r.o., IČ 27271633 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyány, primátorovi města, vypovědět smlouvu o dílo č.2/08/0010, č. 00017, se 
společností GEOPRINT s.r.o., dle přílohy č. 1 

T: neprodleně 

Založení městské společnosti Liberecká rozvojová agentura, s.r.o. 

Stručný obsah: Předložený materiál navrhuje založení nového subjektu vlastněného 
Statutárním městem Liberec (dále jen SML) - společnosti Liberecká rozvojová agentura, s.r.o. 
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(dále jen LRA). Důvodem je silná potřeba posílení absorpční a administrativní kapacity na 
území SML v oblasti využívání dotačních zdrojů. Toto posílení se týká jak SML, tak i dalších 
subjektů na území města Liberce. LRA bude obdobou krajských rozvojových agentur. Bude 
poskytovat služby v oblasti managementu dotačních projektů včetně jejich přípravy pro SML 
a další subjekty. Kromě toho zajistí pomoc s přípravou a administrací dokumentů a procesů 
tvořících rámce dotačních podpor z evropských a národních zdrojů a v neposlední řadě se bude 
zabývat realizací vlastních projektů. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 1035/2015 

Schválení přijetí finančního daru od společnosti Česká spořitelna, a.s. 

Stručný obsah: Finanční dar od společnosti Česká spořitelna a jeho podmínky jsou upraveny 
smlouvou uvedenou níže v příloze č. 1. SML jako obdarovaný se v této smlouvě zavazuje 
finanční prostředky z daru použít na zajištění videomappingu v rámci poslední adventní neděle 
22. 12. 2015. 

Rada města po projednání 
s c h v a l u j e  
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyány, primátorovi města, uzavřít smlouvu se společností Česká spořitelna, a.s., ve 
znění dle přílohy č. 1 

USNESENÍ Č. 1036/2015 

Změna v režimu užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely 

Stručný obsah: Uzavření dodatků k dohodám o užívání vozidel pro služební a soukromé účely 
s účinností od 1. 1. 2016 v souvislosti s využitím výstupů z instalovaného systému monitoringu 
vozidel CCS Carnet (GPS) pro zpřesnění výpočtu spotřeby PHM. 

Rada města po projednání 
s c h v a l u j e  
změnu v režimu užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely:  

znění dodatku č. 1 dohod o užívání služebních vozidel Škody Superb RZ: 4L7 7477, VIN: 
TMBAH73T6F9020169 a Škoda Octavia RZ: 3L3 5313, VIN: TMBCA21Z172115157 pro 
služební i soukromé účely a uzavření těchto dodatků dohod s jednotlivými uživateli 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit podpis příslušných dodatků dohod 
o užívání vozidel pro služební i soukromé účely 

T: 01/2016 
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Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. ledna 2016 

Stručný obsah: Navrhovaná úprava organizačního řádu mění na základě závěrů kontroly 
krajského úřadu v přenesené působnosti přílohu č. 2 Funkční náplně odborů, konkrétně odboru 
hlavního architekta a odboru stavební úřad a též odboru právního a veřejných zakázek. 
Současně z důvodu zabezpečení nárůstu činností a nových zákonných povinností na úseku 
přenesené působnosti státní správy je navrženo navýšení počtu pracovních míst a dále vytvoření 
společensky účelných pracovních míst pro dva uchazeče o zaměstnání evidované Úřadem práce. 

Tento bod byl přerušen do příští schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 1037/2015 

Hodnocení 10. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 11. 2015 

Rada města po projednání 
p o v ě ř u j e  
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, 
které se konalo dne 26. listopadu 2015, primátora města Tibora Batthyányho, náměstka primátora 
Tomáše Kyselu, náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstka primátora 
PhDr. Mgr. Ivana Langra, tajemníka MML Ing. Fadrhonce, zastupitele: Ing. Šulce, 
prof. Šedlbauera, Ing. Čulíka a Mgr. Petrovského 
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Přílohy: 

k usnesení č. 1022/2015 
k usnesení č. 1023/2015 
k usnesení č. 1027/2015 
k usnesení č. 1028/2015 
k usnesení č. 1030/2015 

k usnesení č. 1032/2015 
k usnesení č. 1033/2015 
k usnesení č. 1034/2015 
k usnesení č. 1035/2015 

 

V Liberci dne 28. prosince 2015 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 
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Příloha č. 1

Návrh RO č.9A) 2015 -  Příjmy 4 133 500

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG B) Dotace 4 133 500 Kč
0 4116 29008 1 10192000000 Dotace MZ - odborný lesní hospodář odd. rozpočtu a financování / 000300120027 1 085 229 364 420 1 449 649
0 4116 33514013 1 10173000000 Dotace MV - zvýšení kvality řízení v úřadech odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 471 057 471 057
0 4116 34070 5 10293000000 Dotace MK - Naivní divadlo - kulturní aktivity odd. rozpočtu a financování / 000300120027 150 000 190 000 340 000
0 4116 29004 1 10214000000 Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin odd. rozpočtu a financování / 000300120027 17 900 3 550 21 450
0 4116 32133019 3 10218000000 Dotace MŠMT - ZOO Liberec - Badatelsky a tvořivě SR vratka dotace odd. rozpočtu a financování / 000300120027 244 707 -81 686 163 021
0 4116 32533019 3 10217000000 Dotace MŠMT - ZOO Liberec - Badatelsky a tvořivě EU vratka dotace odd. rozpočtu a financování / 000300120027 1 386 671 -462 886 923 785
0 4122 6 0010164000000 Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti odd. rozpočtu a financování / 000300120027 4 726 440 399 760 5 126 200
0 4122 201 10267000000 Dotace KÚ - ZŠ Barvířská - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 26 250 8 677 34 927
0 4122 13305 7 10213000000 Dotace MPSV - poskytování sociálních služeb - CZaSP odd. rozpočtu a financování / 000300120027 3 372 000 491 000 3 863 000
0 4122 3 10341000000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekty odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 2 300 000 2 300 000
0 4122 1 10345000000 Dotace KÚ - Městská policie odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 54 496 54 496
0 4122 14004 1 10234000000 Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 9 699 9 699
0 4123 38585005 1 10252000000 Dotace RR - Administrativní zajištění IPRM  EU odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 354 163 354 163
0 4123 38185001 1 10253000000 Dotace RR - Administrativní zajištění IPRM  SR odd. rozpočtu a financování / 000300120027 0 31 250 31 250

Příloha usnesení č. 1023/2015



Příloha č. 2

Návrh RO č. 9A) 2015 -  Výdaje 3 748 087

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu
Odbor ekonomiky celkem      471 057

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

6409 5901 1 20192000000 rezerva odd. rozpočtu a financování / 000300120027 21 480 604 471 057 21 951 661
Odbor životního prostředí 367 970

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

1036 5212 29008 1 20755000000 odborný lesní hospodář - fyzické osoby odbor životního prostředí / 000200070000 275 291 92 638 367 929
1036 5213 29008 1 20756000000 odborný lesní hospodář - právnické osoby odbor životního prostředí / 000200070000 809 938 271 782 1 081 720
1036 5213 29004 1 20782000000 výsadba zpevňujících dřevin odbor životního prostředí / 000200070000 17 900 3 550 21 450

Městská policie 54 496
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

5311 5169 1 20006000000 nákup služeb - dotace podpora dopravní výchovy Městská policie /000110000000 0 Kč 54 496 54 496 Kč

Kancelář tajemníka 9 699
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

5512 5139 14004 1 20004000000 nákup materiálu - dotace podpora jednotek požární ochrany odd. krizového řízení/ 000200050008 0 Kč 9 699 9 699 Kč

D) Organizace města/ s účastí města a další PO 2 844 865

PAR RP ÚZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji 2 844 865
Naivní divadlo,  příspěvková organizace 190 000

3311 5336 34070 5 20852000000 Dotace MK - loutkářský festival odd. školství a kultury / 000500170039 0 190 000 190 000
Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace 399 760

3529 5336  6 20586000000 Dotace KÚ - státní příspěvek odd. humanitní / 000500170040 0 399 760 399 760
Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace 491 000

3599 5336 13305 7 20780000000 Dotace MPSV - na sociální služby odd. humanitní / 000500170040 0 491 000 491 000
Zoologická zahrada,  příspěvková organizace 1 755 428

3741 5336 32133019 3 20793000000 Dotace MŠMT - Badatelsky a tvořivě SR - vratka dotace odd. školství a kultury / 000500170039 0 -81 686 -81 686
3741 5336 32533019 3 20794000000 Dotace MŠMT - Badatelsky a tvořivě EU - vratka dotace odd. školství a kultury / 000500170039 0 -462 886 -462 886
3741 5336 3 20935000000 Dotace KÚ - projekt "Podpora nadregionálních služeb z LK" odd. školství a kultury / 000500170039 0 2 300 000 2 300 000

Základní škola Barvířská, příspěvková organizace 8 677
3113 5336  201 20935000000 Dotace KÚ - projekty odd. školství a kultury / 000500170039 26 250 8 677 34 927

Příloha usnesení č. 1023/2015



Příloha č. 3

G) Financování 385 413 Kč

Splátka revolvingového úvěru 

PAR RP ORG Název akce  Název oddělení rozpočet schválený návrh změny návrh  po změně

0 8124 19554000000 splátka revolvingového úvěru KB odbor ekonomiky 27 544 264 385 413 27 929 677

Příloha č. 3

Příloha usnesení č. 1023/2015
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR  
 ev. č. 151003 

Název projektu:  Kulturní centrum kino Varšava 
Popis projektu  
 
Budova kina Varšavy ve stylu Art deco vznikla ve 20. letech 20. století na místech původního libereckého 
biografu, který již tehdy kapacitně nevyhovoval. Částečně podsklepená třípatrová budova s autodílnou 
v podkroví, dnes restaurace Maškovka, prodělala během 20. století několik necitlivých rekonstrukcí. Od 
roku 2008 byla budova pro veřejnost uzavřena vzhledem k havarijnímu stavu, ve kterém se nacházela. Tento 
projektový záměr spočívá v realizaci kulturního centra v objektu bývalého kina Varšava. 
 
1. Výchozí stav  
Objekt bývalého kina Varšava sestává ze dvou jednotek, a to bývalého kina Varšava a dnešní restaurace 
Maškovka, která je přístupná z Mariánské ulice. Prostory kina Varšava, které jsou majetkem Statutárního 
města Liberec (dále jen „SML“), byly dlouhodobějším neužíváním a předcházejícími stavebními úpravami 
ve stavu praktické nepoužitelnosti. Docházelo k pronikání zemní vlhkosti do obvodových stěn, a to 
především vzhledem ke skutečnosti, že objekt je mimoúrovňový a směrem z ulice Mariánské je prostor 
jednotky bývalého kina pod úrovní ulice. Zejména obvodové stěny směrem do této ulice vykazovaly 
značnou zvětralost a poškození. V prostorách kinosálu byla zjištěná dřevomorka a jiné dřevokazné houby.  
 
V roce 2013 uzavřelo SML smlouvu o nájmu nebytových prostor s dobrovolným spolkem „Zachraňme kino 
Varšava“ (dále jen „ZkV“), který si klade za cíl především dlouhodobě zachránit chátrající budovu bývalého 
kina Varšava v Liberci a navrátit mu svůj účel jako fungující a živé kulturní centrum.  
 
Od roku 2012, kdy spolek vznikl, ZkV organizuje různé dobrovolnické aktivy na zlepšení stavu budovy. 
V letech 2014 – 2015 se uskutečnila tzv. I. etapa rekonstrukce, v rámci které byl vyřešen především problém 
nefunkční inženýrské sítě, dřevokazné houby a zcela zdevastovaný interiér. V I. etapě rekonstrukce se ZkV 
podařilo částečně opravit 1. podzemní podlaží na sklady, kotelnu a rozvodnu. V prvním nadzemním podlaží 
byla zřízena v prostoru foyer kavárna. Kavárna zajišťuje nejen svůj denní provoz, ale je v současné době 
zároveň místem pořádání většiny kulturních akcí. V 2. nadzemním podlaží bylo zřízeno sociální zařízení, 
avšak většina prostor nebyla nijak upravena.  
 

Díky rekonstrukci alespoň části budovy bylo možné získat všechny potřebné revizní zkoušky a oprávnění, 
bez kterých nebylo možné dlouhodobě budovu otevřít veřejnosti. Rekonstrukce dále zamezila dalšímu 
chátrání celé budovy a nastartovala její sanaci. Za neopominutelný přínos rekonstrukce je 
považováno obnovení kontinuity provozu kina, která se uzavřením začala přerušovat.   
 
Ze znaleckého posudku (dále jen „Znalecký posudek“), který nechal vyhotovit Odbor majetkové správy 
SML ke dni 30. 8. 2015, vyplývá, že ZkV vynaložilo na 1. etapu rekonstrukce částku ve výši 3 567 092,-
 Kč. Tyto peněžní prostředky byly získány z několika účelových dotací, darů a příspěvků. SML se na 
rekonstrukci objektu podílelo částkou ve výši 1,8 mil. Kč, kterou získalo z prodeje části objektu bývalého 
kina Varšava (dnešní restaurace a pizzerie Maškovka). SML dále poskytlo účelovou dotaci ve výši 400 tis. 
Kč. Účelovou dotaci získalo ZkV také od Krajského úřadu Libereckého kraje, a to ve výši 300 tis. Kč. 
Částkou 106 tis. Kč přispěli dárci na transparentní účet spolku ZkV a přibližně 400 tis. Kč věnovali na 
rekonstrukci známé osobnosti a firmy. Samotný spolek ZkV přispěl na rekonstrukci finanční částkou ve výši 
300 tisíci Kč vč. dobrovolnické neplacené práce. V/u Znalecký posudek konstatuje, že do 1. etapy 
rekonstrukce objektu bylo investováno celkem 3 567 092,- Kč, a k datu 30. 8. 2015 je tržní cena nemovitosti 
odhadnuta na hodnotu odpovídající peněžní částce 3 740 000,- Kč.  
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(viz Tab.: Přehled vložených finančních prostředků I. etapy rekonstrukce a odhad jejího zhodnocení) 
 
 
Tab.: Přehled vložených finančních prostředků I. etapy rekonstrukce a odhad jejího zhodnocení 
 

Zdroj Forma příspěvku Vložené prostředky I. 
etapa rekonstrukce 

Odhad tržní ceny 
zhodnocení objektu po 
I. etapě rekonstrukce 

SML účelová dotace + další  550 000 Kč  
SML prodej části objektu 1 800 000 Kč  
KÚLK účelová dotace 300 000 Kč  
Dárci dobrovolné příspěvky 106 000 Kč  
Osobnosti a Firmy dobrovolné příspěvky 294 000 Kč  
ZkV dobrovolné příspěvky + 

provedená práce 
517 092 Kč  

CELKEM   3 567 092 Kč 3 740 000 Kč 
 

Ztvárnění rekonstrukce dostalo prestižní „Grand Prix Obce architektů, národní cenu za architekturu 
v kategorii architektonický design, drobná architektura“ a cenu YAA časopisu Moderní obec za „přínos 
k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla“. 

Ve II. etapě rekonstrukce objektu je počítáno s asanací velkého sálu vč. balkonu a prostor bývalých lóží, 
malého sálu (Barrandoff) a vybudování kompletního technického zázemí pro činnost kina vč. veškerého 
technického příslušenství. Nejdůležitějším úkolem II. etapy rekonstrukce objektu bude však realizace 
izolace proti zemní vlhkosti a řešení opotřebení konstrukcí.  

 
2. Hlavní a dílčí cíle projektu 
 
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a asanace architektonicky cenného objektu v majetku SML 
a zajištění jeho nového budoucího využití. Při rekonstrukci budovy by měl být respektován dobový ráz 
a důraz by měl být kladen především na obnovení původního vzhledu vč. navrácení chybějících dobových 
prvků. Současně by měla navrhovaná rekonstrukce posunout historický objekt k současným standardům na 
úspory energie a splňovat nároky na technické zázemí a potřebné vybavení.  
 
Dalším neopomenutelným cílem projektu obnovy kulturního centra kina Varšava je kvalitní a propracovaný 
denní plán, který bude přispívat k provázanosti sociokulturních vazeb mezi jednotlivými cílovými 
skupinami. V obecné rovině by měl projekt propojovat důležité oblasti a témata z běžného života v Liberci 
jak svým programem, tak svou funkcí veřejného zařízení. Projekt díky svému univerzálnímu zaměření 
doplní efektivně a flexibilně programovou nabídku kulturního vyžití s ohledem na jiná kulturní zařízení 
města Liberec.  
 
Dílčím cílem projektu je nabídka prostoru pro prezentaci různých uměleckých spolků v libereckém regionu. 
Cílem projektu je také další přispění k zatraktivnění a oživení centra města.  
 
3. Aktivity projektu 
Aktivity projektu obnovy kulturního centra Varšava lze dělit dle charakteru aktivit na technicky-stavební, 
organizační a finanční.  
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Rekonstrukce a asanace objektu bývalého kina Varšava vyžaduje poměrně značené stavební zásahy, a to 
především s ohledem na opotřebení konstrukcí a potřebu vyřešení zemní vlhkosti. Těmto stavebním 
aktivitám bude předcházet zpracování studie stavby, která prověří především technická řešení vč. průzkumů 
a sond do stávajících konstrukcí, a pak také zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
a dokumentaci pro provedení stavby. Tyto dokumentace povedou k upřesnění ceny rekonstrukčních 
a asanačních prací. Dle informací od ZkV budou náklady na zajištění výše uvedené studie stavby, rozbory a 
průzkumy a projektovou dokumentaci pro realizaci přestavby činit max. cca 2,5 mil. Kč vč. DPH.  
 
Organizační aktivity projektu budou zajištěny na základě nájemní smlouvy mezi majitelem objektu, tj. SML, 
a organizací, která je schopná zajistit efektivní provoz objektu vč. organizace odpovídající programové 
náplně. V současné době SML spolupracuje na základě smlouvy o nájmu s již výše uvedeným spolkem 
ZkV. Tento spolek se již od roku 2012 intenzivně angažuje se záměrem obnovy bývalého objektu kina 
Varšava a v současné době zajišťuje denní program v provizorních zrekonstruovaných prostorách po I. etapě 
rekonstrukce. Svou vizi budoucího vývoje fungování obnoveného kina Varšava prezentuje ZkV 
v dokumentu „Koncepce dalšího rozvoje a financování aktivit Kino Varšava“ z 11/2015, který je přiložen 
v příloze č. 2 tohoto schvalovacího materiálu RM (22. 12. 2015).  
 
Finanční povahu aktivit projektu je třeba rozdělit na dvě etapy, a to rekonstrukční a poté provozní etapu. Pro 
rekonstrukční a asanační práce by mělo být využito především příležitostí, které poskytují některé dotační 
tituly. Provozní etapa projektu by měla být zajištěna pravidelnými příspěvky ze zdrojů SML, a to na 
technický provoz objektu ve výši cca 150 tis. Kč/rok a na provoz po stránce náplňové a programové ve 
výši cca 600 tis. Kč/rok (viz „Koncepce dalšího rozvoje a financování obnoveného kina
Varšava“). 
 
 
4. Cílová skupina projektu 
Projekt si klade za cíl nabídnout svůj program se sociokulturním přesahem co nejširšímu okruhu cílových 
skupin a uspokojit jejich potřeby v této oblasti.  
 
Cílovými skupinami projektu jsou zejména: 

• členové Filmového klubu, 
• lidé všech věkových skupin, kteří vyhledávají alternativní scénu a program,  
• žáci a studenti ZUŠ a jiných uměleckých zařízení,  
• nezávislí umělci a začínající umělci, 
• obyvatelé města sdružení do zájmových komunit,  
• SML jako pořadatel kulturních a jiných akcí,  
• neziskové organizace, a 
• návštěvníci a turisté Euroregionu Nisa.  

 

5. Přínosy projektu 
Hlavní přínosem projektu bude v prvé řadě záchrana historicky a architektonicky hodnotného objektu před 
další degradací. Současně pak také zkvalitnění kulturní a sociální nabídky pro obyvatele a návštěvníky 
města, skupiny zdravotně handicapovaných občanů, neboť je uvažován bezbariérový přístup do objektu, a i 
umělecké spolky nejen působících v libereckém regionu. Dalším významným přínosem realizace projektu je 
výrazné zatraktivnění a oživení dané lokality města. Za přínosné je také třeba považovat skutečnost, že 
vznikne nový prostor, který bude moci být využit pro různé kulturní akce SML.  
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6. Konečný stav projektu – výstupy a výsledky 
Tento projektový záměr na obnovu bývalého kina Varšava si klade za cíl dosažení plně funkčního objektu, 
který je v majetku SML, a to jak v rovině technicky-stavební, tj. zrekonstruované historické budovy, tak 
v rovině obsahové, tj. po stránce denního programu, který nabízí dostatečné uspokojení potřeb jednotlivých 
cílových skupin.  
 
Objekt bývalého kina Varšava bude zrekonstruován takovým způsobem, který na jedné straně respektuje 
dobový ráz budovy, a na druhé straně odpovídá současným standardům a potřebám pro efektivní úspory 
energie a nároky na technické zázemí a vybavení.  
 
Město Liberec může svým obyvatelům a jiným cílovým skupinám nabídnou prostor pro prezentaci a také 
prostor pro uspokojení sociálně-kulturních potřeb. 
 
Výstupem projektu je tedy zrekonstruovaný objekt, který v současné době po technické stránce vykazuje 
značné známky degradace. Výstupem projektu je také objekt, který plní svoji funkci, která odpovídá 
současné poptávce a potřebám výše definovaných cílových skupin.  
 
 

Vazba na strategické dokumenty 

Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 (09/2014) 

Strategický cíl A: Konkurenceschopná ekonomika a podnikání  

Specifický cíl A7 Posílení destinačního marketingu a propagace města jako turistického cíle 

A 7.1 Podpora propagace města jako celku a jako součásti větších oblastí  

Opatření A 7.1.6 Pokračování projektu „Živá paměť“ a účast v podobných projektech či programech 

Opatření A 7.1.9 Prezentace města v zahraničí včetně využití spolupráce se zahraničními partnerskými městy 

 

Strategický cíl B: Kvalita života 

Specifický cíl B7 Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit a zlepšení spolupráce a partnerství mezi městem a kulturními, 
sportovními a volnočasovými organizacemi 

B 7.1 Rozvoj základní infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas 

 

Synergie projektu 

Projekt prezentovaný projektovým záměrem vykazuje synergický efekt jak v oblasti kultury, tj. vytvoření nového 
prostoru pro prezentaci různých kulturních děl, počinů a aktivit, tak také současně v oblasti sociální, jako místo, kde se 
cílové skupiny setkávají, dochází k vazbám v rámci/mezi jednotlivými cílovými skupinami.  

Díky širokému spektru programové náplně je zde prostor pro pořádání různých odborných seminářů, které cílové 
skupiny obohacují i v oblasti poznání a rozšiřují jejich znalostní obzory.    

S ohledem na snahu navázání spolupráce s obdobnými zařízeními v regionu, a to i přeshraničně v rámci Euroregionu 
Nisa, lze spatřovat synergii i v oblasti sbližování jednotlivých národností, přenos a sdílení tradic a kultury.  

Rizika projektu 

1. Časová náročnost přípravné fáze projektu 

Přípravná fáze projektu spočívá ve zhotovení studie stavby, projektové dokumentace pro získání stavebního povolení 
a realizaci stavby. S ohledem na odhadované náklady na přípravu této projektové dokumentace bude třeba vybrat 
zhotovitele prostřednictvím výběrového řízení. Časová náročnost přípravné fáze projektu vč. VŘ na zhotovitele 
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projektové dokumentace je odhadována na cca 1 rok.  

Opatření: SML by mělo v budoucnu disponovat projektovou dokumentací ke každému objektu, který má v majetku, 
aby bylo schopno v tomto dotačním období operativně reagovat na příslušné dotační příležitosti.  

 

2. Nákladová náročnost přípravné i realizační fáze projektu 

Přípravná fáze projektu je odhadována ve výši cca 2,5 mil. Kč vč. DPH a realizační fáze ve výši cca 58 mil. Kč vč. 
DPH.  

Opatření: SML jako majitel budovy má příležitosti v některých dotačních příležitostech, které poskytuje aktuální 
dotační období 2014 – 2020.  

3. Nevyjasnění financování provozní fázi projektu a také v období udržitelnosti projektu 

Opatření: Obsahová a programová náplň projektu je prezentována „Koncepcí dalšího rozvoje a financování aktivit 
Kino Varšava“ z 12/2015, kterou zpracovalo ZkV. Technická stránka provozní fáze projektu bude podpořena 
pravidelnými ročními příspěvky ze zdrojů SML, a to ve výši cca 150 000,- Kč. K částečnému financování programové 
náplně projektu bude též přispívat SML ročními příspěvky, a to ve výši cca 600 000,- Kč (v/u Koncepce dalšího 
rozvoje a financování aktivit Kino Varšava).  

ZkV již v současné době provozuje denní program, který je již v současné době hojně navštěvován různými cílovými 
skupinami. Ve městě Liberec neexistuje v současné době srovnatelného konkurenčního zařízení. Pro efektivní 
provozování objektu hovoří také originální program, po kterém je poptávka nejen v našem regionu.  

 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

1 Přípravná 

Administrace Projektu - přípravná fáze, tj.: 12/2015 12/2016 

- výběrové řízení na zhotovitele PD k RS 01/2016 03/2016 

- vypracování studie (rozsah příloha č. 14 
k Příručce pro české kooperační partnery – 
podávání žádosti) 

01/2016 03/2016 

- podání projektové žádosti v rámci OP SN/CZ (do 
15. 7. 2016) 04/2016 04/2016 

- vypracování PD k RS 03/2016 12/2016 

2 Realizační 

SML: realizace přestavby - rekonstrukce a asanace 
dle PD 01/2017 12/2017 

ZkV: programové aktivity (měkké aktivity 
Projektu) 01/2017 12/2019 

3 Udržitelnost Dle podmínek vyplývajících z dotačního titulu 01/2020 12/2024 

Minimální udržitelnost projektu v letech   

 5 let 

Životnost projektu v letech 

25 let 

Návrh projektového týmu  

Koordinátor projektu Ing. Lucie Noswitz, Oddělení získávání dotací, Odbor strategického rozvoje a dotací 

SML – součinnost při VŘ, při 
přípravě PD a při stavbě 

Odbor majetkové správy 
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SML –součinnost při VŘ Odbor veřejných zakázek 

Partneři projektu Spolek ZkV 

Uživatel projektu SML a ZkV (dle podmínek nájemní smlouvy) 

Níže uvedené nákladové položky byly konzultovány s Odborem majetkové správy. Dle závěrů jednání 
však skutečné výše nákladů vzejdou až z projektové dokumentace k realizaci stavby.  
Rozpočet přípravy a realizace Projektu - SML 

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Náklady přípravy a zabezpečení akce 2 500 

Mzdové náklady a povinné pojistné OSR 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 0 

Náklady budov a staveb 42 000 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 16 000 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady realizace akce 0 

CELKEM 60 500 

Rozpočet provozu (vyčíslení předpokládaných nákladů na zajištění provozu (udržitelnosti) Projektu) 

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 600 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 150 

Náklady budov a staveb (odpisy) - nájemné 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady provozu akce  0 

CELKEM/1 rok  750 

  

Možný zdroj financování - OP SN/CZ 2014 - 2020 (Ziel 2) 

Prioritní osa  Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Oblast podpory Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

Možné % dotace celkem max. 90 % uznatelných nákladů Projektu, tj. 85 % z EFRR EU a 5 % ze státního rozpočtu ČR 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu  

Rok 

Výdaje Dotace/Kofinancování z vlastních zdrojů 

CELKEM SML SML z Dotace SML z vlastních zdrojů 

2015 0 150 000 0 150 000 

2016 

2 650 000 2 650 000 2 250 000 

Příprava projektu až do výše 
odpovídající 5 % uznatelných 
nákladů projektu 

400 000 
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2017 42 750 000 42 750 000 38 340 000 4  410 000 

2018 16 750 000 

 

16 750 000 

14 940 000 

90 % z uznatelných nákladů Projektu 
(85 % EFRR EU, 5 % SR ČR) 

1 810 000 

2019 

750 000 

 

750 000 

 

540 000 

90 % z uznatelných nákladů Projektu 
(85 % EFRR EU, 5 % SR ČR) 

210 000 

  

2020 750 000 750 000 0 750 000 

2021 750 000 750 000 0 750 000 

2022 750 000 750 000 0 750 000 

2023 750 000 750 000 0 750 000 

2024 750 000 750 000 0 750 000 

CELKEM 

60 500 000 
(Projekt – 
stavba) 
+  
1 350 000 
(údržba 
objektu za 9 
let, tj. 1 rok 
přípravy, 3 
roky realizace 
a 5 let 
udržitelnost) +  

4 800 000 
program za 8 
let provozu) 

60 500 000 
(PD a Projekt 
– stavba a 
technika)  

+ 1 350 000 
(údržba 
objektu za 9 
let, tj. 1 rok 
přípravy, 3 
roky realizace 
a 5 let 
udržitelnost) + 
4 800 000 
program za 8 
let provozu) 56 070 000 10 730 000 

Garant projektu  

Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru  Ing. Lucie Noswitz  + 420 485 243 576 noswitz.lucie@magistrat.liberec.cz 

Vlastník projektu 
Odbor strategického 
rozvoje a dotací x x 

Vedoucí projektu  Ing. Lucie Noswitz  + 420 485 243 576 noswitz.lucie@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou kanceláří 
dne 22. 10. 2015 

Podpis 
Programového 
manažera Ing. Jiří Horák 

Schváleno RM  dne 22. 12. 2015   č. usnesení   
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hromadný podnět občanů, kteří svým podpisem vyslovují nesouhlas s plánovanou stavbou 
„Bytový dům Papírové náměstí Liberec“, označený jako petice za záchranu Genia loci čtvrti 
okolo „Papíráku“ ze dne 30. 11. 2015. 
 
s c h v a l u j e  
návrh odpovědi na hromadný podnět občanů v důvodové zprávě 

a  u k l á d á   

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit zpracování odpo-
vědi na hromadný podnět občanů ve smyslu důvodové zprávy. 
 

Termín: ihned 
 
 

 
Důvodová zpráva 

 
Na podatelnu MML byl hromadný podnět občanů doručen dne 30.11.2015 a podán jako 
petice za záchranu Genia loci čtvrti okolo „Papíráku“. Ob čané svým podpisem vyjádřili 
nesouhlas se záměrem developera, postavit „Bytový dům Papírové náměstí Liberec“, 
objekt přemrštěných rozměrů, který je co do délky i výšky neúnosný v „libereckém 
starém městě“ a který by ji posléze zničil. 
 

Jedná se o hromadný podnět občanů, kteří svým podpisem vyslovují nesouhlas s plánovanou 
stavbou „Bytový dům Papírové náměstí Liberec“. Tento hromadný podnět občanů byl na po-
datelnu MML doručen 30.11.2015 a byl podán jako petice za záchranu Genia loci čtvrti okolo 
„Papíráku“. Po zhodnocení podané písemnosti odbor právní a veřejných zakázek  určil, že se 
nejedná o petici, ale o hromadný podnět občanů.  
Občané svým podpisem, tak jak je uvedeno v textu před podpisovými archy, vyjádřili nesou-
hlas se záměrem developera, postavit zde „Bytový dům Papírové náměstí Liberec“, objekt 
přemrštěných rozměrů, který je co do délky i výšky neúnosný v „libereckém starém městě“ a 
který by ji posléze zničil. 
V textu je také uvedeno, že tato čtvrť kolem tzv. Papíráku, ač je zdevastovaná a v torzálním 
stavu, je přesto svými úzkými a křivolakými uličkami jedinečná v Liberci a má svůj historic-
ký charakter jako „pražská Malá Strana“. Spolek Zbytek je rád, že se po dlouhé době v této 
čtvrti objevily nové budovy a stavební činnost. 
K textu vyjadřujícímu nesouhlas se stavbou „Bytový dům Papírové náměstí Liberec“ podáva-
jí  toto vysvětlení: 
Dům má obsahovat 110 bytů, 3 podzemní podlaží parkovišť a 6 nadzemních podlaží, zabírá 
prostor od ul. Na Poříčí až do ul. Lucemburská. Velikostí a sebestředností nebere na vědomí 
hodnotu historické čtvrti. Svým charakterem přinutí ostatní budoucí investory pokračovat 
v sídlištní výstavbě. Tato petice nechce zastavit výstavbu v této lokalitě, ale jako občané Li-
berce chceme přinutit developera k tolerantnějšímu a ohleduplnějšímu přístupu k této malebné 
čtvrti. Po tolika překonaných úpravách by nyní kvůli jednomu domu přišel Liberec o celou 
tuto historicky rostlou lokalitu. 
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Záměrem tohoto hromadného podnětu občanů (petice) je pomoci vedení města při rozhodo-
vání o dané stavbě, to je nezastupitelná role při vyslovování nesouhlasu s umístěním stavby 
především na pozemcích města. 
Na podpisových arších je podepsáno cca 650 občanů, a to nejenom Liberce ale i jeho blízkého 
i či vzdálenějšího okolí. 
 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projed-
náním v radě města. 

Návrh písemné odpovědi na tento hromadný podnět občanů. 

Rada města usnesením č. 936/2015 na svém zasedání konaném dne 18. 11. 2015 schválila 
nesouhlas s dopravním napojením stavby a současně s umístěním stavby. Na základě tohoto 
nesouhlasu bylo zasláno investorovi vyjádření statutárního města. Kopii vyjádření statutární-
ho města Liberec zasíláme v příloze tohoto dopisu. 

Dále vám sdělujeme, že zástupci města vedou intenzivní jednání s investory o možném jiném 
řešení dané lokality. 
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Příloha č. 3 

Návrh 
DODATKU č . 1 

 
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

č. 8/07/0473 
 

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 Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru sportu a cestovního ruchu 
(jako strana poskytující příspěvek, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
Patriots Liberec 
se sídlem Krkonošská 606/4, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČ 467 49 705 
zastoupený Janem Drábkem, prezidentem spolku 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s usnesením Rady města Liberec č. …/2015 ze dne  ……tento Dodatek č. 1 
upravující smlouvu č. 8/07/0473  v Čl. II. odst. 2 písm. h) takto: 

písm. h) se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

„Příjemce se zavazuje, že nejdéle k datu 31. 1. 2017 převede předmětné hřiště baseball, softball 
bezúplatně do majetku statutárního města Liberec. V případě, že tak neučiní, zaniká mu nárok na 
tuto dotaci a je povinen poskytnutou investiční dotaci poskytovateli vrátit na jeho bankovní účet 
nejpozději do 31. 1. 2017.“ 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a dodatek plně vyjadřuje jejich 
pravou svobodnou vůli. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva stejnopisy a 
příjemce obdrží jeden stejnopis. 
 
V Liberci dne      V Liberci dne 
 
Za poskytovatele:     Za příjemce: 
 
 
 
 
Ing. David Pastva,     Jan Drábek, 
vedoucí odboru cestovního ruchu,    prezident spolku 
kultury a sportu 
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Dohoda  
 

č. CJ MML 230465/15   
o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 8/14/0063 ze dne 30.6.2014 

 
   
 
Půjčitel:      Statutární město Liberec 
Sídlo:              nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
Zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města, 
                      ve věcech této smlouvy zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru 

 cestovního ruchu, kultury a sportu 
IČ:                 002 62 978    
 
a 
 
Vypůjčitel:  Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
Sídlo:              Palachova 504/7, Liberec 1, PSČ 460 01 
Zastoupená:    Bc. Michaelem Dufkem, ředitelem 
IČ:                  273 36 751 
 

 
 

uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy: 
 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. června 2014 smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je 

nebytový prostor  (galerie) v 1. podzemním podlaží budovy historické radnice č.p. 1/1 na 
pozemku parc. č. 1 v katastrálním území 682039 Liberec, zapsaný v katastru nemovitostí 
pro obec Liberec na LV č. 1. 

 
2.  Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení této smlouvy ke dni 31. prosince 2015. 
 
3.  Předmět nájmu bude vrácen půjčiteli na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 

4. ledna 2016. 
 
4.  Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení platnosti smlouvy nemají vůči sobě žádné 

závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy a nebudou tedy žádné plnění z této 
smlouvy vůči sobě uplatňovat.   

 
5.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.  

 
6.  Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva 

z nich.  
 
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato dohoda 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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8. Tato dohoda byla schválena Radou města Liberec usnesením č.  …………… ze dne 

22. prosince 2015.    
 
 
   
   
   
V Liberci dne ………………….                                          V Liberci dne ………………….   
 
 
 
 
 
…………………………………..                                        …………………………………… 
           Ing. David Pastva,       Bc. Michael Dufek,  
vedoucí odboru cestovního ruchu,               ředitel 
            kultury a sportu              
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Za účelem spolupráce a podpory při pořádání Jizerské 50  

uzavírají: 

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA, z. s., Jablonecká 562/21, 460 01 Liberec I-Staré Město 

zastoupený panem Martinem Kouckým, předsedou a Martinem Hrabaněm, místopředsedou 

IČ: 41324471 

(dále „SkiKlub“) 

a 

statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město 

zastoupeným panem Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČ: 00262978 

(dále „Liberec“) 

 

společně s těmito městskými organizacemi 

Sportovní areál Ještěd, a. s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec, zastoupeným paní Bc. Zuzanou 

Kocumovou, předsedkyní představenstva 

IČ: 25437941 

(dále „SAJ“) 

a  

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec, zastoupeným 

panem Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a Mgr. Jiřím Římánkem, místopředsedou 

představenstva 

IČ: 47311975 

 

 

MEMORANDUM O PODPOŘE 

Zúčastněné strany uzavírají toto Memorandum s vědomím, že jejich úzká spolupráce a společné úsilí 

při pořádání nejvýznamnější pravidelné sportovní akce Liberce a okolí, kterou je JIZERSKÁ 50, povede 

k efektivnějšímu využití zdrojů obou stran, se společným cílem zkvalitnění Jizerské 50 pro účastníky a 

návštěvníky jak z řad libereckých občanů, tak turistů z jiných částí ČR, či ze zahraničí a zviditelnění 

Liberce a okolí jako města sportu a atraktivní lokality pro trávení volného času. 

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 

Definice spolupráce 

Strany se dohodly, na následující podobě spolupráce: 

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. : 

- Organizace lyžařského závodu s téměř 7 000 aktívními účastníky a 12 000 diváky a 

doprovodem v lednu každého roku 

- Zprostředkování TV rozhovoru se zástupcem města Liberce na téma – přínosy Jizerské 50 pro 

Liberec a spolupráce města s akcí, nebo jiné téma dle uvážení zástupce města 
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- Rozhovor se zástupcem města a citace z něj na webových stránkách akce a v oficiálních 

tiskových zprávách k akci 

- Start jednoho ze závodů během Jizerské 50 zástupcem města a rozhovor s ním na stadionu 

v Bedřichově 

- Proslov na Festivalu, pravidelně konaném na náměstí v Liberci v sobotu večer, během 

Jizerské 50 

- Osobní účast zástupců města na akci, ať už v roli aktívních účastníků, nebo diváků 

Město Liberec a SAJ a. s.  

- Bezplatné zapůjčení rolby ze sportovního areálu ve Vesci, za účelem úpravy stop Jizerské 50, 

náklady na transport hradí SkiKlub (statutární město Liberec jakožto její vlastník dává 

vypůjčiteli Sportovnímu areálu Ještěd, a. s. svolení k tomu, aby rolbu bezplatně a krátkodobě 

přenechal spolku SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA, z. s. za výše uvedeným účelem). 

- Bezplatné zapůjčení dvou sněhových děl a příslušenství (prodlužovací vedení, el. rozvaděče a 

ochranné sítě) ze SAJ za účelem umělého zasněžování trasy Jizerské 50. SkiKlub zajistí 

bartrové plnění pro propagaci SAJ v hodnotě 70.000 Kč (opakovaný newsletter na cca 35 tis. 

kontaktů, facebookový profil s 10 tis. fanoušky, propagace na webu SkiKlubu, vkládaná 

informace do startovních balíčků 7 tis. ks.) 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a. s.  

- Zajištění komunikační podpory Jizerské 50 na městském mobiliáři a dalších plochách, např. 

polep autobusu č. 18; a na dalších plochách (city light vitríny, Liberecký zpravodaj s nákladem 

cca 45 tis ks., výlep ve vozech DPMLJ apod.) v Liberci formou barterového obchodu, kdy 

SkiKlub hradí náklady na výrobu, instalaci a odstranění reklamních nosičů a Dopravní podnik 

města Liberce, případně další subjekty poskytnou bezúplatně reklamní plochy 

- Spolupráce při dopravě závodníků a diváků z Liberce na Bedřichov a zpět, zejména vyčlenění 

ploch pro parkování automobilů závodníků a diváků na území města Liberce, v blízkosti 

přestupního místa na kyvadlovou autobusovou dopravu na Bedřichov a možnost 

zvýhodněného využití autobusů Dopravního podniku města Liberce v dny konání hlavních 

závodů, tedy v sobotu a v neděli, o víkendu Jizerské 50. (tzn., že kyvadlová doprava z Liberce 

bude zajištěna ze strany DPMLJ na základě objednávky organizátora pouze za přímé náklady 

v sazbě 32,70 Kč/km) a dispečerské řízení přímo v oblasti závodů bude zajištěno v ceně 300 

Kč/hod). 

 

Společný projekt 

- Pohár primátora – lyžařské závody pro žáky libereckých (a okolních) základních škol 

o SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.  

� Zvací proces na závody 

� Uspořádání závodů 

� Zajištění věcných cen pro vítěze (medaile, poháry, drobné materiální ceny) 

� Zvláštní cena pro školu, která bude mít nejpočetnější zastoupení ve 

startovním poli – 10 000 Kč na nákup sportovního vybavení pro školu 

o Město Liberec 
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� Finanční příspěvek na Pohár primátora 

• 50 000 Kč 

� Účast zástupce města na startu (start, rozhovory média, apod.) 

 

PŘÍLOHA: Představení Jizerské 50 a jejích přínosů pro Liberec 

 

V Liberci dne ………. 

 

Za SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.     …………………………………………………. 

Za město Liberec      …………………………………………………. 

Za Sportovní areál Ještěd, a.s.     …………………………………………………. 

Za Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ………………………………………………….
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 
č.  
 

uzavřená mezi: 
 
Statutární město Liberec,  
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
IČ 262 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
(jako strana poskytující příspěvek, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.  
zastoupená Martinem Kouckým, předsedou  
a Martinem Hrabaněm, místopředsedou 
Jablonecká 21, 460 01 Liberec 1 
Bankovní spojení: č.ú: 27-8075720287/0100 
IČ: 41324471 
DIČ: CZ41324471 
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, L 377 
 (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 zákona o rozpočtových 
pravidlech), tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace v celkové výši 50.000 Kč (slovy: 
Padesáttisíckorunčeských) na podporu akce „Pohár primátora“, v souladu s usnesením Rady 
města Liberec č….ze dne 22. prosince 2015. 
 
Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 
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. 
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II. 
Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských) a je 
účelově vázán na podporu akce „Pohár primátora“ v rámci Jizerská 50 dne 8. 1. 2016. 
Příspěvek částečně pokryje náklady s dopravou malých závodníků na start a zpět, 
výrobu startovních čísel, značení tratě, stavbu zázemí na stadionu v Bedřichově pro 
dětský závod. Dotaci nelze použít na úhradu nákladů mimořádných havárií, mzdy 
zaměstnanců a další tyto výdaje: 

- Občerstvení, 
- Dary třetím osobám, 
- Odpisy majetku, 
- Správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
- Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu, 
- Členské či jiné příspěvky podobného typu, 
- Cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, 
- Nákup dlouhodobého majetku. 

 
I II. Čerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 1. 2016. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce dotaci nebo její část je příjemce 
povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 na účet poskytovatele č. 1089692/0800, v. s. 
(IČ příjemce). 

 
IV . 

Způsob poskytnutí dotace 
 
Dotace bude příjemci převeden na účet č. 27-8075720287/0100 vedený u Komerční banky, a. 
s. Liberec do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

 
V. 

Všeobecné podmínky 
 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena Statutárním 
městem Liberec. 

 
2. 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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3. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování 
dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí vztahovat 
k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky.   
 
K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo paragony 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů. 

 
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 je příjemce dotace povinen tyto 

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

5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 
dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, 
která byla podpořena poskytovatelem. 

6. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději od 8 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 

 
 

VI. 
Kontrola 

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

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/200 Sb., 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, zejména 
předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originálů včetně 
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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VII.  
Sankce  

 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. 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.  
 

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 5, 6 jsou považována za méně závažná 
porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté 
dotace.  
 

4. 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. 

 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech.  
6. 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. 
7. 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 
rozhodla rada města usnesením č. ….. ze dne….. 
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V Liberci dne:       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
…………......................     ……………………….. 
Tibor Batthyány             Martin Koucký 
     Primátor                                    předseda výboru 
    
 
 
        ……………………………………. 

                      Martin Hrabaň 
místopředseda výboru 
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Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 

(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 

Kancelář primátora 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

 
 GEOPRINT s.r.o. 
 Jiří Bílek, jednatel 
 Krajinská 1110 
 460 01  Liberec 1 
       

 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

            P. Neuhäuser/485 243 145 22.12.2015 

 

 

 

 

Věc: Výpověď Smlouvy o dílo č.2/08/0010, č.00017 

 

 

Statutární město Liberec, IČ 00262978 jako objednatel a společnost GEOPRINT s.r.o., IČ 

27271633 se sídlem Krajinská 1110, 460 01 Liberec 1 jako zhotovitel uzavřely dne 4. 4. 2008 

Smlouvu o dílo č. 2/08/0010, č. 00017, jejímž předmětem je dodávka polygrafických prací – 

Zpravodaje liberecké radnice (dále jen „smlouva“). 

 

Na základě usnesení Rady města Liberec č. ……………  ze dne 22.12.2015 a v souladu s čl. 

9.2. a 9.6. smlouvy statutární město Liberec smlouvu vypovídá. Sjednaná roční výpovědní 

lhůta počne běžet dnem 1. 1. 2016. 

 

S pozdravem  

 

                    

               

                                                                           

                                                                                                        Tibor Batthyány 

                                                                                                                primátor 

                                                                                                  statutárního města Liberec 
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Česká spořitelna, a.s. 

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 

IČ: 45244782 

DIČ: CZ699001261 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1171 

bankovní spojení: č.ú.: 120088-34200166/0800 

(dále jen „dárce“) 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše l , 460 59 Liberec 1 

 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: č.ú.: 4096302/0800 

zastoupené panem Tiborem Batthyány, primátorem města 

 

(dále jen „obdarovaný“) 
  

 

uzavírají tuto 

Darovací smlouvu 

(dále jen „smlouva“) 
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I. 

Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na kulturní 
účely a závazek obdarovaného tento dar přijmout. 

II. 

Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú. 4096302/0800 finanč-
ní dar ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvěstěpadesát tisíc korun českých, který je darem ve smys-
lu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a to do čtrnácti kalen-
dářních dnů po podpisu této smlouvy oběma stranami. 

III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru pro zajištění videomappingu v rámci poslední Adventní 
neděle.  

b) předat dárci do 31. 3. 2016 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat způsob použití daro-
vaných finančních prostředků, 

c) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný nepředá písemnou 
zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené v bodě 
a) tohoto článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet dárce č. ú. 120088-
34200166/0800, nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení da-
ru, 

d) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný dar pro účely uve-
dené v bodě a) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je povinen dar, ne-
bo jeho část, vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to nejpozději do 14 dnů 
od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

e) umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších případných podkladů tak, aby bylo 
možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a výši čerpání darovaných finančních pro-
středků a následně zjistit užití věcí a práv z daru pořízených.  V případě že obdarovaný ne-
splní povinnost stanovenou v tomto ustanovení nebo v případě, kdy v rámci kontroly bu-
de zjištěno, že dar nebyl zcela nebo z části využit účely uvedené v bodě a) je obdarovaný 
povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to 
nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

f) zaplatit daň z příjmů, pokud nedojde k uplatnění osvobození bezúplatných příjmů. 

g) předložit místně příslušnému finančnímu úřadu podle sídla obdarovaného daňové přizná-
ní k dani z příjmů, a to i pokud uplatní daňové osvobození bezúplatných příjmů.  

IV. 

Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy a jejich 
vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými pověřenými zástupci, a to 
Michaelou Matochovou za dárce a Petrem Neuhäuserem za obdarovaného. Smluvní strany 
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jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, tato změna je pro obě smluvní strany závazná 
poté, co jim bylo doručeno písemné oznámení o této změně. 

 

V. 

a) zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než k těm, které 
jsou uvedeny v čl. III/a), informuje o této skutečnosti písemně  obdarovaného. V případě, 
že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od doručení písemného oznámení zjištění takové 
skutečnosti opak, je povinen tuto finanční částku vrátit dárci bez zbytečného odkladu 
zpět. Dárce má právo v tomto případě od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Použití fi-
nančního daru k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) této smlouvy, po-
važují smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy. 

b) tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

V Praze dne:      V Liberci dne: 

za Českou spořitelnu, a.s.  za Město Liberec 

 

 

 

...............................................   ………………………………….. 
Tomáš Kolář      (jméno, funkce) 

manažer marketingové komunikace 

značek Erste 

 

 

............................................... 
Milan Hašek 

ředitel organizační sekce 

Veřejný a neziskový sektor 
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