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s textem Smlouvy o revolvingovém úvěru, kterou vítězná banka – Komerční banka, a.s. v rámci 
nabídky předložila 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, podepsat veškeré dokumenty spojené s výsledky 
veřejné zakázky a předložit Smlouvu o revolvingovém úvěru z vítězné nabídky ke schválení 
v zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 
 

USNESENÍ Č. 277/2015 

Hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2015 napsané v důvodové zprávě 
tohoto materiálu 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, tyto kroky v průběhu roku 2015 realizovat 

T: 31. 12. 2015 

 
a předložit RM závěrečné vyhodnocení a nový návrh hlavních úkolů na rok 2016 

T: 31. 1. 2016 
 

USNESENÍ Č. 278/2015 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Rada města po projednání 
1. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2331/6, k. ú. Liberec o výměře 6 m2, kupujícímu: ČEZ 

Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, PSČ 
405 02, za kupní cenu 17.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
2. Bod byl stažen. 

 
3. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1495/9, k. ú. Rochlice u Liberce o vým.53 m2 kupujícím: 

manželé Helena Renčová a Josef Renč, za kupní cenu 55.000,-Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města 

 
4. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 630/1, k. ú. Dolní Hanychov o vým. 435 m2 kupujícímu: 

Šlechta s.r.o., IČO: 251 61 709, sídlem Otín 418, 377 01 Jindřichův Hradec, za kupní cenu 
702.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
5. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 708/7 (GP č. 1331-236/2011 ze dne 25. 11. 2011, 

oddělený z poz. p. č. 708), k. ú. Růžodol I o vým. 4 m2, kupujícím: JUDr. Helena Müllerová, 
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Bc. Petr Müller, za kupní cenu 3.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města 

 
6. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1638/7 (GP č. 2535-49/2014 ze dne 26. 1. 2015 oddělený 

z poz. p. č. 1638/1), k. ú. Ruprechtice o výměře 26 m2 kupujícímu: Ing. Petr Sochor, za kupní 
cenu 21.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
7. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1904/8 (GP č. 2114-33/2008 ze dne 13. 3. 2008 oddělený 

z poz. p. č.1904/6), k. ú. Ruprechtice o vým. 177 m2 kupujícímu: Martin Lhoták, za kupní 
cenu 134.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 
 

USNESENÍ Č. 279/2015 

Majetkoprávní opera – Záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 
1. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1324, k. ú. Ruprechtice o výměře 19 m2 formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu 19.000,- Kč. 

 
2. neschvaluje záměr  prodeje částí pozemků p. č. 41/2, 42/2, 43/2, vše v k. ú. Liberec o 

výměře cca 46 m2 formou výběrového řízení za cenu nejméně 228.000,-Kč. 
 
3. neschvaluje záměr  prodeje části pozemku p. č. 2809/1 v k. ú. Liberec o výměře 1.053 m2 

formou výběrového řízení za cenu nejméně 977.000,- Kč. 
 
4. neschvaluje záměr  prodeje části pozemku p. č. 5932/1 v k. ú. Liberec o výměře cca 72 m2 

formou výběrového řízení za cenu nejméně 263.000,- Kč. 
 
5. neschvaluje záměr  prodeje části pozemku p. č. 5932/1 v k. ú. Liberec o výměře cca 39 m2 

formou výběrového řízení za cenu nejméně 143.000,- Kč. 
 
6. neschvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 132/2 v k. ú. Karlinky o výměře 147 m2 formou 

výběrového řízení za cenu nejméně 88.000,- Kč. 
 
7. neschvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 299/1 v k. ú. Kunratice u Liberce o výměře 5.548 

m2formou výběrového řízení za cenu nejméně 2,023.000,- Kč. 
 
8. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.1171/1 v k. ú. Rochlice u Liberce o výměře 

80 m2 formou výběrového řízení za cenu nejméně 35.000,-Kč. 
 
9. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1076/8 (GP č. 1256-106/2011 ze dne 20. 5. 2011 

odděleno z p. p. č.1076/4), k. ú. Růžodol I o výměře 11 m2formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 



 
 
 

4

však za cenu 12.000,-Kč. 
 
10. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 233/3, k. ú. Machnín o výměře 1.616 m2 formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousedících pozemků p. č. 233/2, 
233/8,233/9 za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 557.000,-Kč. 

 
11. souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p. č. 1184/7, k. ú. Růžodol I o výměře 19 m2 formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za 19.000,-Kč. 

 
12. souhlasí se záměrem  prodeje části pozemku p. č. 5628/12 v k. ú. Liberec o výměře cca 26 

m2formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu 56.000,- Kč. 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 

USNESENÍ Č. 280/2015 

Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s bezúplatným převodem pozemků p. č. 987/9 (dle GP č.2098-7/2015 ze dne 19.1.2015 
vzniklý oddělením z poz. p. č. 987/5 a sloučením dílů a) a b) z poz.p.č.1744), 1922, 1931, 
1933, 1934, 1936, 1939, 1941, k.ú. Vesec u Liberce, o výměře celkem 30.871 m2, do 
vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 50003 
Hradec Králové – Slezské předměstí, hodnota daru činí 5,341.700,- Kč. 

2. se zřízením věcného břemene služebnosti na nově vzniklém pozemku parc. č. 987/9, k. ú. 
Vesec u Liberce, dle GP č. 2098-7/2015, ze dne 16. 1. 2015, která zakládá právo umístění 
místní komunikace včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování, ve 
prospěch statutárního města Liberce, IČ: 00262978, nám. Dr. Edvarda Beneše, Liberec 1 - 
Staré město. Zřizuje se na dobu neurčitou, bezúplatně. 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 

USNESENÍ Č. 281/2015 

Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodloužení lhůty k podpisu kupní 
smlouvy 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 34/2015, bod 3 - Rady města ze dne 20. 1. 2015 
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s o u h l a s í  

s prodejem nemovitosti: pozemku p. č. 1443/159, k. ú. Ruprechtice o vým.21 m2 kupujícímu: ČEZ 
Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická  874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 
02 za kupní cenu 35.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 

USNESENÍ Č. 282/2015 

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků 

Rada města po projednání 
1. schvaluje záměr výkupu částí pozemků p. č. 2099, k. ú. Starý Harcov, o výměře cca 20 m2, 

p. č. 170/2, 173/2, Kunratice u Liberce, o výměře cca 15 m2, do vlastnictví SML za cenu dle 
ZP. 

2. neschvaluje záměr výkupu pozemků p. č. 375/2, 376, 517/2, k. ú. Pilínkov.  

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit provedení všech úkonů 
spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 283/2015 

Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Rada města po projednání 
1. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4020 - 24m2 (parkování osobního automobilu), v k. 

ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 840,-Kč pro paní Valerii Haburajovou  
2. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1674/1 - 50m2 (příjezd k nemovitosti), v k. ú. Starý 

Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 1.750,-Kč pro manželé Václava Zítka a Hanu 
Zítkovou. 

3. neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 1038/1 - 100m2 (parkování osobních automobilů), 
v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 3.500,-Kč pro pana MUDr. 
Ahmad Abu Baker. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
nájemních smluv. 

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 284/2015 
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Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku části pozemku p. č. 206/1 - 30m2 (údržba pozemku), v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu 
určitou deseti let pro manželé Pavla Kronuse a Terezu Kronusovou. 
a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smlouvy o výpůjčce. 

T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 285/2015 

Majetkoprávní operace - Ukončení nájemních smluv dohodou 

Rada města po projednání 
1. schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 4/11/0168 na část pozemku p. č. 1637/3, v k. ú. 

Liberec pro manžele Ivana Davidová a Jan David, dohodou ke dni 31. 3. 2015. 
 
2. schvaluje ukončení Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce reg. č. 5/13/0336 na část 

pozemku p. č. 1233, v k. ú. Liberec pro občanské sdružení HMS o. s., IČ: 01208942, 
zastoupené jednatelem Mgr. Filipem Čálkem, se sídlem U vleku 76, 460 14 Liberec 14 
dohodou ke dni 31. 3. 2015. 

 
3. schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0438 na pozemek p. č. 1079/2,v k. ú. 

Rochlice u Liberce pro RWE GasNet, IČ: 27295567, zastoupené jednateli Ing. Miloslavem 
Zaurem a Thomasem Merkerem, se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem dohodou ke 
dni 31. 3. 2015. 

 
4. schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/00/0714 na pozemek p. č. 1184/7,v k. ú. 

Růžodol I. pro manželé Hanu a Jiřího Fantovi, dohodou ke dni 31. 3. 2015. 
 
5. schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. CJ MML 145563/14 na pozemek p. č. 3838/5, 

v k. ú. Liberec pro paní Lenku Doran, dohodou ke dni 22. 3. 2015. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemních 
smluv dohodou 

T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 286/2015 

Majetkoprávní operace - služebnosti 

Rada města po projednání 
1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 

právo uložení vodovodní, kanalizační a NTL plynovodní přípojky, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích p. č. 1067, 556/6, 554/5, k. ú. Horní Růžodol, 
na dobu životnosti inženýrské sítě, pro: AP Auto Pech s.r.o., Molitorovská 324/9, 



 
 
 

7

Praha 9 - Strašnice, PSČ 100 00, IČ: 288 88 944. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti je 14.900,- bez DPH, konečná cena bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. 

 
2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 

právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (zemní kabelová přípojka NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích p. č. 26, k. ú. Karlinky pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 15.000,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelová přípojka NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na  pozemku/cích p. č. 424/1, k. ú. Janův Důl u Liberce pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
1.000,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

 
4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN + rozpojovací skříň), vstup a vjezd pro 
provoz a údržbu na pozemku/cích p. č. 332/1, 425/13 k. ú. Nové Pavlovice pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve 
výši 5.300,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

 
5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní, plynové, kanalizační a telefonní přípojky, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích p. č. 279, k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti inženýrských 
sítí, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 271 a 272, k. ú. Ruprechtice, kterým je v současné 
době: Pokorný Marcel. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 20.000,- bez DPH, 
konečná cena bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. 

 
6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích p. č. 750, k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti inženýrských sítí, ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 1223/1 a 1223/2, k. ú. Ruprechtice, kterým je v současné 
době: DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno, IČO: 282 61 496. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 20.000,-Kč bez DPH, konečná cena bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. 
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7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích p. č. 
1000, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu životnosti inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 627/3, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době: Král Petr Ing. 
a Králová Renáta Mgr. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 5.000,-Kč bez DPH, 
konečná cena bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. 

 
8. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 6096/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy 2.000,- Kč bez 
DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ 
p. č. 1220/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1155, k. ú. Rochlice u Liberce a pozemku p. č. 1154, 
k. ú. Rochlice u Liberce, jehož součástí je stavba Liberec VI – Rochlice u Liberce, č. p. 
378.  Vlastníkem obou pozemků je v současné době Fořtová Věra. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

 
10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení telekomunikačního vedení, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 610,  k. ú. Dolní Hanychov, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, 
ve prospěch: O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ 
60193336, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

 
11. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemního vedení VN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 647/11, 650/1, 650/2, 911/1, k. ú. 
Dolní Hanychov, p. č. 293, 294, 296, k. ú. Ostašov u Liberce, p. č. 195/1, 200, 245, 275, 
308, 392, k. ú. Karlinky, 236, 314/6, 524/2, 756, 757, 762/4, 762/5, k. ú. Horní Hanychov 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení 
zálohy ve výši 2.924.400,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
12. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ 
p. č. 658/1, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 33/1, 30/8, 34/2, k. ú. Dolní Hanychov, jejichž 
vlastníkem je v současné době FENESTRA WIEDEN s.r.o., Liberec, Malodoubská 355, 
PSČ: 46008, IČ: 44223161. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč bez 
DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
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služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
13. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1271, k. ú. Růžodol I, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 1275/1 k. ú. Růžodol I, jehož vlastníkem jsou v současné době 
Valentová Eva. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 15.000,- Kč bez DPH. Cena 
za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
14. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemního vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 602/31, 602/155, 602/157, 602/266, k. 
ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za 
podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

 
15. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (smyčka podzemního vedení NN - 
přípojka), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 630, k. ú. 
Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 4.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

 
16. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení STL plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1015, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 895/1, 895/2 k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem jsou v současné době Hes 
Robert. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
17. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (smyčka podzemního vedení NN - 
přípojka), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 388/4, k. ú. 
Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 16.300,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
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plnit svoji funkci jako celek. 
 

18. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojky podzemního vedení NN), vstup 
a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 90, k. ú. Horní Suchá 
u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 4.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

 
19. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup 
a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 851, k. ú. Vesec u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 27.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

 
20. schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 40/7, k. ú. Kunratice u 

Liberce na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 40/1, k. ú. Kunratice u 
Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné době Pytloun Karel a Pytlounová Vendula Bc., 
za podmínky složení zálohy ve výši 1.200,- Kč bez DPH. 

 
21. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup 
a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 23/1, 347, k. ú. Vesec 
u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 52.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření smluv 
ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 

T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 287/2015 

Majetkoprávní operace -Změna usnesení - služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 298/2014 – 7 ze dne 1. 4. 2014 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 
právo uložení NTL  plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její údržbu, provoz 
a odstraňování poruch v pozemku/cích p. č. 560/1, k. ú. Rochlice u Liberce pro 
StemCon, a.s., Soukenné náměstí 157/8, 460 01 Liberec, IČ:25592297 za cenu 
10.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti 
stavby příslušné inženýrské sítě. 

 
2.  
a) zrušuje usnesení č. 355/2013 – 1 ze dne 21. 5. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 

právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích  p. č. 1043/1, 1097, k. ú. Růžodol I ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 1020/9, 1020/15, k. ú. Růžodol lI, jejichž vlastníky v současné době 
jsou: Rubáš Aleš a Rubášová Helena Mgr. a pozemků p. č. 1020/16 a 1020/17, k. ú. 
Růžodol I, jejichž vlastníky v současné době jsou: Vinter Tomáš a Vinterová Eva 
Ing. za cenu 10.636,-Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu 
životnosti stavby příslušné inženýrské sítě.  

 
3.  
a) zrušuje usnesení č. 633/2012 – V/2 ze dne 28. 8. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5839, 1646, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 7.748,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se 
zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

 
4.  
a) zrušuje usnesení č. 766/2012/III/2 ze dne 2. 10. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 

právo uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Konečná cena za 
zřízení služebnosti činí 15.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě je stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a byla vypočítána 
dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

 
5.  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VI ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 

služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení 
VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 296, 297/1, 
298/2, 1045/2, k. ú. Horní Růžodol a na pozemcích p. č. 718/2, 718/3, 721/5, k. ú. 
Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 
za konečnou cenu 107.440,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
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na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

 
6.  
a) zrušuje usnesení č. 966/2013/14 ze dne 3. 12. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2201/1, 2200/4, k. ú. Rochlice u Liberce, ve 
prospěch Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres 
Teplice, IČ: 49099469. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 20.000,- Kč bez DPH. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
7.  
a) zrušuje usnesení č. 48/2015/2 ze dne 20. 1. 2015 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu a plynovodních 

přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 272 95 567, za cenu 147.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je 
stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

c) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 
567, za cenu 15.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba 
plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

 
8.  
a) zrušuje usnesení č. 675/2014/3 ze dne 22. 7. 2014 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 675, k. ú. Dolní Hanychov, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 15.000,- Kč bez 
DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
9.  
a) zrušuje usnesení č. 149/2012/V/2 ze dne 6. 3. 2012 a usnesení č. 364/2012/IX/16 ze dne 22. 

5. 2012  
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN a VN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 578/3, 603/3, 603/4, 604/4, 612/1, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky a na pozemcích p. č. 866/2, 903/4, k. ú. Staré Pavlovice a na 
pozemku p. č. 1378/8, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 169.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

 
10.  
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a) zrušuje usnesení č. 590/2014/15 ze dne 17. 6. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 147, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
177/14, k. ú. Ostašov u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Žižková Zuzana. 
Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti 
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
11.  
a) zrušuje usnesení č. 590/2014/14 ze dne 17. 6. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 147, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
177/11, k. ú. Ostašov u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Žižka Jiří Ing., 15000 
Praha. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
12.  
a) zrušuje usnesení č. 149/2012/VI/8 ze dne 6. 3. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1143/1, k. ú. Krásná Studánka, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 10.000,- Kč bez 
DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
13.  
a) zrušuje usnesení č. 126/2013/19 ze dne 19. 2. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 128, k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 110/1,  k. ú. Horní Suchá u Liberce, jehož vlastníkem je 
v současné době Valtr Richard, Svárovská 82, Liberec XXII-Horní Suchá, 46010, Liberec. 
Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti 
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
14.  
a) zrušuje usnesení č. 180/2015 – 4 ze dne 17. 3. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 137, k. ú. Rudolfov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 32.500,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se 
zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek.  

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření smluv 
ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 288/2015 

Čerpání z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem investic pro navýšení kapacit školských zařízení v roce 2015 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 
 
Přehled plánovaných havarijních oprav v roce 2015 

Bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 289/2015 

Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová 
274/01, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/01, příspěvková 
organizace, paní Bc. Daně Halberstadtové, s účinností od 1. května 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 290/2015 

Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, 
příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, 
Bc. Michaele Janků, s účinností od 1. dubna 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 

 



 
 
 

15

USNESENÍ Č. 291/2015 

Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Rolnička", Liberec, 
Truhlářská 340/7, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková 
organizace, Mgr. Miriam Plačkové, s účinností od 1. února 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 292/2015 

Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková 
organizace, paní Jaroslavě Kalinové, s účinností od 1. dubna 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 293/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí "Komplexní odborná 
ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., na 
spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí "Komplexní odborná ambulantní 
a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji" ve výši 75.000,- Kč, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

T: 30. 4. 2015 
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USNESENÍ Č. 294/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
úhradu části nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace na úhradu části nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného 
kříže Liberec ve výši 100.000,- Kč, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

T: 30. 4. 2015 

 

USNESENÍ Č. 295/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
úhradu části nákladů činnosti Potravinové banky Liberec, o. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace na úhradu nákladů spojených s činností Potravinové banky Liberec, o. s., 
ve výši 180.000,- Kč, 

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec 

T: 30. 4. 2015 

 

USNESENÍ Č. 296/2015 

Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přidělení bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (DPS) 
Raichovi Jiřímu – byt č. 53, o velikosti 1+0, Burianova 969, 
Tvrzskému Jozefu - byt č. 30, o velikosti 1+0, Burianova 1070, 
náhradníci pro oba byty o velikosti1+0 jsou: Stránská Alena a Pelc František, 
Zemlerové Jeně a Zemlerovi Rudolfu - byt č. 50, o velikosti 1+1, Burianova 1070, 
náhradníci pro byt o velikosti 1+1jsou v pořadí: Strnad Jaroslav a Strnadová Helena, Bureš Zdeněk 
a Burešová Miloslava, Raiminius Rainhold a Raiminiusová Zdeňka, 
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2. prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby 
Fantové Blance – byt č. 23, o velikosti 2+1, Česká 617, 
Fialové Vlastě – byt č. 302, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Hruškové Jaroslavě – byt č. 404, o velikost 1+kk, Krejčího 1178, 
 

3. přidělení bytů v domě s věcně usměrňovaným nájemným 
Zelenkové Zuzaně – byt č. 204, o velikosti 1+0, U Sila 1204, 
Procházkové Petře – byt č. 405, o velikosti 1+0, U Sila 1204, 
Roučkové Daně – byt č. 408, o velikosti 1+1, U Sila 1206, 
 

4. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
Karvayové Veronice – byt č. 503, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, 
náhradníci v pořadí: Klimperová Eva, Karbanová Libuše a Peterová Petra, 
 

5. přidělení bytů standardních 
Dohnalové Denise – byt č. 15, o velikosti 2+1, Seniorů 1208, 
Hunkovi Jiřímu – byt č. 30, o velikosti 2+1, Seniorů 1208, 
náhradník pro oba byty: Čížková Jana, 
 

6. prodloužení nájmu u bytu standardního 
Procházkovi Petrovi – byt č. 13, o velikosti 1+0, Na Valech 787, 
Charvátové Marcele – byt č. 22, o velikosti 2+1, Seniorů 1208, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, 
 

1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s Raichem Jiřím, Tvrzským Jozefem, Zemlerovou Jenou a Zemlerem Rudolfem, 
náhradníci pro byty o velikosti 1+0: Stránská Alena, Pelc František, náhradníci pro byt 
o velikosti 1+1: Strnad Jaroslav a Strnadová Helena, Bureš Zdeněk a Burešová Miloslava, 
Raiminius Rainhold a Raiminiusová Zdeňka, 

 
2. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené osoby 

s Fantovou Blankou do 30. 6. 2017, Fialovou Vlastou do 30. 6. 2017 a Hruškovou 
Jaroslavou do 30. 4. 2017, 

 
3. vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy na byty v domě s věcně usměrňovaným nájemným 

se Zelenkovou Zuzanou, Procházkovou Petrou a Roučkovou Danou, 
 

4. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Karvayovou Veronikou, 
náhradníci v pořadí: Klimperová Eva, Karbanová Libuše a Peterová Petra, 

 
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Dohnalovou Denisou a Hunkou Jiřím, 

náhradník pro oba byty: Čížková Jana, 
 

6. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byty standardní s Procházkou Petrem 
a Charvátovou Marcelou na dobu neurčitou. 

T: 5/2015 

 

USNESENÍ Č. 297/2015 
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Návrh na podání výpovědi z nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu těmto nájemcům bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec: 
1. Kavková Jiřina, byt č. 1 (standardní byt) 
2. Hušla Ludvík, byt č. 4 (standardní byt do úpravy) 
3. Horák Pavel, byt č. 1 (standardní byt do úpravy) 
4. Lexová Dana, byt č. 6 (standardní byt) 
5. Krůšková Alena, Krůšek Jiří, byt č. 107 (byt pro příjmově vymezené osoby) 
6. Lapáčková Dana, byt č. 205 (byt pro příjmově vymezené osoby) 
7. Beňová Irena, Beňa Jan, byt 7 (startovací byt) 
8. Tomiška Jiří, Tomišková Vendula, byt 14 (startovací byt) 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, zaslat výpovědi z nájmu uvedeným uživatelům. 

T: duben 2015 
 

USNESENÍ Č. 298/2015 

Žádost Salimy Raupovny Kadirové o odpuštění dluhu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpuštění dluhu paní Salimě Raupovně Kadirové, ve výši 15 167 Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, zajistit odpis dluhu ve výši 15 167 Kč a informovat o odpuštění dluhu žadatelku 

T: duben 2015 
 

USNESENÍ Č. 299/2015 

Žádost spolku "Liberecké fórum" o odpuštění dluhu 

Rada města po projednání 

n e s o u h l a s í  

s prominutím dluhu ve výši 137 040 Kč organizaci "Liberecké fórum", zastoupené Adolfem 
Grünzou, Heliová 555/7, Liberec IČ: 228 43 361, které užívalo prostor č. 11 na adrese Pionýrů 976 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit žádost této organizace do zastupitelstva 
města Liberec k projednání 

T: 30. 4. 2015 
 

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Naivního divadla Liberec, 
příspěvkové organizace v roce 2015 
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Bod byl stažen z programu zasedání. 

 

USNESENÍ Č. 300/2015 

Stanovisko SML k záměru založení nové soukromé základní školy  

Rada města po projednání 

v y d á v á  

stanovisko k žádosti o zápis soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení dle 
přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, zajistit podpis a předání stanoviska Ing. Bc. Janě Kunstové, jednatelce Mateřské 
školy září s. r. o., Malý Cíp 61, Liberec 15. 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 301/2015 

Záměr výkupu nemovitostí – areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu nemovitostí od Tělovýchovné jednoty Sokol Doubí o. s, se sídlem Mařanova 
811, Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec, IČ 46744592, zapsané na listu vlastnictví č. 2208 pro 
katastrální území Vesec u Liberce, obec Liberec. Jedná se o p. p. č. 188/3, p. p. č. 188/4, p. p. č. 
188/18, p. p. č. 188/19, p. p. č. 188/20, p. p. č.188/22, jejíž součástí je stavba občanského vybavení 
č. p. 811, p. p. č. 188/23, jejíž součástí je stavba technického vybavení bez čp./če., p. p. č. 191, p. 
p. č. 193/1, p. p. č. 193/6, p. p. č. 193/7, p. p. č. 193/9, p. p. č. 194/1, p. p. č. 194/3, p. p. č. 194/5, 
p. p. č. 194/6, p. p. č. 195/1, p. p. č. 195/6 a p. p. č. 196.  
Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že dojde k dohodě o splátkách kupní ceny se 
zástavním věřitelem, Finančním úřadem pro Liberecký kraj, se sídlem 1. máje 97, 460 02 Liberec. 
V případě realizace majetkové operace bude požadavek na úhradu splátky kupní ceny zařazen do 
nejbližšího rozpočtového opatření.  
a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh záměru výkupu nemovitostí 
ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 04/2015 

 

USNESENÍ Č. 302/2015 

Návrh na zrušení usnesení rady města č. 195/2015 – změna zástupce v Regionální 
stálé konferenci 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  
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usnesení rady města č. 195/2015 ve znění: 
„Rada města po projednání souhlasí 
1. se zrušením části usnesení zastupitelstva města Liberec č.29/2015 týkající se jmenování p. 
Tibora Batthyányho, primátora města Liberec, zástupcem nositele IPRÚ Liberec - Jablonec nad 
Nisou v Regionální stálé konferenci Libereckého kraje 
2. se jmenováním Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora města Liberec, zástupcem nositele 
IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou v Regionální stálé konferenci Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit schválení zástupce nositele  IPRÚ Liberec 
- Jablonec nad Nisou v Regionální stálé konferenci  zastupitelstvu města  

T: 3/2015 

 

USNESENÍ Č. 303/2015 

Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové 
sady“ a Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s odvoláním Ing. Michala Vereščáka z funkce:  
a) manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a Atraktivní 

a kvalitní život v Liberci 
b) člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna „Lidové sady“ 

a Atraktivní a kvalitní život v Liberci bez hlasovacího práva, 
2. se jmenováním Ing. Michaely Maturové do funkce: 
a) manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a Atraktivní 

a kvalitní život v Liberci 
b) člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna „Lidové sady“ 

a Atraktivní a kvalitní život v Liberci bez hlasovacího práva 
3. se jmenováním Ing. Martina Čecha do funkce zástupce manažera Integrovaného plánu 

rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
k zastupování manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 
a Atraktivní a kvalitní život v Liberci v době jeho nepřítomnosti 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení na zasedání 
zastupitelstva města. 

T: 30. 4. 2015 
 

USNESENÍ Č. 304/2015 

IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

1. Návrh úpravy statutu ŘV IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

2. Návrh úpravy smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících 
s přípravou a realizací IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

1. s upraveným návrhem statutu řídicího výboru IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou dle přílohy 
I.  

2. s upraveným návrhem smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou 
a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou dle přílohy II. 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh statutu a návrh smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 4/2015 

 

USNESENÍ Č. 305/2015 

MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov a následný prodej 
vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím daru: 
a) pozemků p. č. 308/5, 309/7, 309/10, 313/28, 313/9, 313/8 a 314/63 vše v k. ú. Horní 

Hanychov 
 

b) stavby komunikace (ul. Varšavská) a chodníku vybudované na p. p. č. 308/5, 309/7, 309/10, 
313/8 a 313/9 vše v k. ú. Horní Hanychov 

 
c) veřejného osvětlení (pět ocelových stožárů) vybudované na p. p. č. 308/5, 309/7, 313/8, 

313/9, 314/62 a 764 vše v k. ú. Horní Hanychov 
 

d) vodovodního řadu, kanalizační a dešťové kanalizace vybudované na p. p. č. 313/8, 313/9, 
313/29, 309/7, 308/5 a 764 vše v k. ú. Horní Hanychov, 

od Ing. Stanislava Bílka 
 

e) vodovodního a kanalizačního řadu + stavby komunikace vybudované na p. p. č. 314/62 
(vlastník Bimont s.r.o.), p. p. č. 314/63 (vlastník Ing. Bílek), p. p. č. 314/84 (vlastník pan Jiří 
Stejskal) a p. p. č. 757 (SML) vše v k. ú. Horní Hanychov od pana Jana Plodka 

 
f) pozemku p. č. 314/62 v k. ú. Horní Hanychov od společnosti BIMONT s.r.o., IČ 47781262, 

se sídlem České mládeže 22/11, 460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov, 
 

g) pozemku p. č. 314/84 v k. ú. Horní Hanychov od pana Jiřího Stejskala 
 

h) pozemku p. č. 313/29 v k. ú. Horní Hanychov od manželů Ing. Čáp Radovan a Čápová 
Dagmar 

 
2. s prodejem vodovodního řadu PE DN 80 v délce 97 m + 1x podzemní hydrant a splaškové 

gravitační kanalizace PVC DN 250 v délce 165,9 m + 8x kanalizační šachta vybudované na 
p. p. č. 757, 314/62, 314/63, 313/9, 313/8, 313/29, 309/7, 308/5 a 464 vše v k. ú. Horní 
Hanychov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh majetkoprávních operací ke 



 
 
 

22

schválení zastupitelstvu města. 

T: 4/2015 
 

USNESENÍ Č. 306/2015 

Vyjádření města k aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpověď na žádost Libereckého kraje o aktuální vyjádření města Liberec k aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Libereckého kraje č. 1 dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zaslat odpověď Krajskému úřadu Libereckého 
kraje. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 307/2015 

Úprava směrnice č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec s tím, že znění 
odd. C, odst. 1 zůstává beze změny – tj. ve znění 3. verze výše uvedené směrnice 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejnit Směrnici č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberec a seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 308/2015 

Revitalizace Rochlice - úpravy komunikace 

Souhlas se stavbou, úprava plynovodu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících“ pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova“ uzavírané mezi 
SML a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 dle 
přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření „Smlouvy 
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“, a to mezi 
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statutárním městem Liberec a RWE GasNet, s.r.o. pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava 
komunikace Dobiášova“, 

T 07/2015 

 

USNESENÍ Č. 309/2015 

Revitalizace Rochlice - U Potůčku 

Zajištění archeologické činnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smluvního dokumentu – „Dohody o provedení archeologického výzkumu formou 
archeologického dohledu“ s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o zajištění 
archeologického dohledu pro akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, 
cyklosteza při silnici Vratislavická“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření „Dohody 
o provedení archeologického výzkumu formou archeologického dohledu“, a to mezi statutárním 
městem Liberec a Severočeským muzeem v Liberci pro akci „Revitalizace Rochlice – lokalita 
Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklosteza při silnici Vratislavická“, 

T 07/2015 

 

USNESENÍ Č. 310/2015 

Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci "Rozšíření systému 
odděleného sběru odpadů ve statutárním městě Liberec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č.1 smluvního dokumentu – „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky“ se Státním fondem životního prostředí České republiky se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, IČ 00020729, o změně termínů pro akci „Rozšíření 
systému odděleného sběru odpadů ve statutárním městě Liberec“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření dodatku 
č.1 „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ se Státním fondem 
životního prostředí České republiky pro akci „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve 
statutárním městě Liberec“ 

T 07/2015 

 

USNESENÍ Č. 311/2015 

SVS a.s. - nájemní smlouva na provozování vodovodního a kanalizačního řadu - 
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ulice Nová Bosenská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 mezi statutárním městem Liberec a Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., IČ:49099469, se sídlem 415 50 Teplice, Přítkovská 1689 za účelem 
zajištění provozování vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Bosenská, 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření nájemní smlouvy se Severočeskou 
vodárenskou společností a.s. 

T:05/2015 
 

Žádost o spolufinancování stavby - Vesec, MS 2009, ul. Ke Sportovnímu areálu, 
p. p. č. 1354/3 - vodovod a kanalizace 

Bod byl stažen z programu zasedání. 

 

USNESENÍ Č. 312/2015 

SVS a.s. - Žádost o souhlas s přeložkou vodohospodářské infrastruktury - Ke 
Sportovnímu areálu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti statutárního města Liberec uvedené v příloze č. 2 společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a.s. ve věci udělení souhlasu s přeložkou VHI – Vesec, Ke Sportovnímu 
areálu. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podání žádosti 
společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věci udělení souhlasu s přeložkou VHI – 
Vesec, Ke Sportovnímu areálu. 

T:05/2015 

 

USNESENÍ Č. 313/2015 

Žádost Věry Fořtové o prominutí ceny za zřízení služebnosti 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Věry Fořtové, o prominutí ceny za zřízení služebnosti, 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A: 
nevyhovět žádosti a nadále postupovat dle interního předpisu pro zřizování služebností 
schváleného Radou města dne 26. 8. 2014 usnesením č. 833/2014, tj. stanovení úhrady ceny za 
služebnost ve výši 5.000,- Kč (bez DPH) pro stavbu plynovodní přípojky v ul. Majakovského, k. ú. 
Rochlice u Liberce 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce 

T: 04/2015 
2. a postupovat v souladu s přijatým usnesením 

T: 04/2015 

 

USNESENÍ Č. 314/2015 

Záměr uzavření plánovací smlouvy - Byty Na Rybníčku - informace o záměru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr uzavření plánovací smlouvy na realizaci stavby „Byty Na Rybníčku“, jehož stavebníkem 
a investorem stavby bude společnost Byty Kladenská s.r.o., se sídlem U Nisy 362/6 46001 
Liberec, IČ: 28703138, zastoupené Ing. Ivo Semerákem, jednatelem společnosti. 
Plánovací smlouva bude uzavřena mezi společností Byty Kladenská s.r.o., se sídlem U Nisy 362/6 
46001 Liberec, IČ: zastoupené Ing. Ivo Semerákem, jednatelem společnosti a statutárním městem 
Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit vypracování 
plánovací smlouvy na realizaci stavby „Byty Na Rybníčku“ následné předložení do rady 
a zastupitelstva města Liberce, 

T:05/2015 

 
Dopravní zpřístupnění mateřské školy Klášterní 

Bod byl stažen z programu zasedání. 

 

USNESENÍ Č. 315/2015 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec na provoz koupaliště Vápenka 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Liberec Janu Skalníkovi, s místem 
podnikání Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ: 10427465 ve výši Kč 200.000,- na 
úhradu provozních nákladů koupaliště Vápenka v roce 2015 

2. s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec dle přílohy 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit předložení materiálu do Zastupitelstva města 
Liberec 

T: 30. 4. 2015 
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USNESENÍ Č. 316/2015 

Zřízení Fondu rozvoje 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zřízením Fondu rozvoje 
2. se Statutem Fondu rozvoje 
3. se zrušením Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, Fondu pro 

financování rozvoje školských příspěvkových organizací a Fondu pro financování rozvoje 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření a převedením zůstatků těchto 
fondů do Fondu rozvoje 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,  
a) předložit odsouhlasený materiál k projednání Výboru pro rozvoj a územní plánování 
b) předložit odsouhlasený materiál k projednání Finančnímu výboru 
c) předložit odsouhlasený materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: duben 2015 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, připravit potřebné bankovní účty pro 

dílčí fondy Fondu rozvoje 

T: květen 2015 
3. Ing. Janě Karbanové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, připravit potřebná rozpočtová 

opatření 

T: květen 2015 
4. Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů, připravit interní aplikaci 

pro sdílení informací týkajících se Fondu rozvoje a webovou aplikaci pro informování 
veřejnosti o Fondu rozvoje. 

T: září 2015 

 

USNESENÍ Č. 317/2015 

„Volnočasové plochy Liberec I.“ – schválení podpisu smlouvy o dílo 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu zadávacího řízení včetně podpisu smlouvy o dílo 
a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, informovat radu města o dalším postupu 
realizace projektu 

T: 07/2015 

 

USNESENÍ Č. 318/2015 
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Forum Liberec s.r.o. - peněžitý dar na podporu pořádání Farmářských trhů 
v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím peněžitého daru společnosti Forum Liberec, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem 
Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice ve výši 1,500.000,- Kč na podporu pořádání 
Farmářských trhů v Liberci 

a  u k l á d á  

Mgr. Jan Korytář, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 

USNESENÍ Č. 319/2015 

Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů mezi Statutárním městem Liberec, 
IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1 v Liberci s Národní knihovnou České republiky, 
státní příspěvkovou organizací, IČ: 00023221, se sídlem Klementinum 190 v Praze, dle přílohy 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, zajistit uzavření smlouvy 
o poskytování elektronických online zdrojů s Národní knihovnou České republiky. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 320/2015 

Žádost o povolení použití znaku města - Rillich 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města žadateli Ivanu Rillichovi, se sídlem firmy Frymburk 231, 382 79 Frymburk, 
IČ 18418082, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, vyrozumět žadatele o přijatém 
usnesení rady města. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 321/2015 

Žádost o povolení použití znaku města - Aqua klub Liberec 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města Aqua klubu Liberec, se sídlem Chelčického 16a, 460 01 Liberec, IČ 
46748342, zastoupeným Ing. Kazimírem Budinou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, vyrozumět žadatele o přijatém 
usnesení rady města. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 322/2015 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti DPMLJ, a. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou a. s., se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71, IČ 47311975, která se koná dne 25. 5. 2015 
v 15,00 hodin v sídle společnosti, Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71 včetně návrhu usnesení valné 
hromady, 

a  d e l e g u j e  

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

 

USNESENÍ Č. 323/2015 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí 
dotace) - projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec", č. projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/09.07305 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Otevřené město Liberec“ 
spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví 
Integrovaného operačního programu (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305) na základě 
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)“ ze dne 20. 03. 2015 uvedené v příloze č. 2. Rozhodnutí 
bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/4, 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva 
přijetí změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Otevřené město“, dle studie 
proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno. 

T: 30. 4. 2015 
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USNESENÍ Č. 324/2015 

Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 3. 2015 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 26. března 2015, primátora města Tibora Batthyányho, náměstka primátora Mgr. Jana 
Korytáře, náměstka primátora Tomáše Kyselu a tajemníka Magistrátu města Liberec Ing. Jindřicha 
Fadrhonce. 

 

USNESENÍ Č. 325/2015 

Organizační zajištění 4. ZM – 30. 4. 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 
4. Majetkoprávní operace – Záměr prodeje pozemků 
5. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků 
6. Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 
7. Čerpání z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení 
8. Zřízení fondu rozvoje 
9. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) – projekt 

IOP 09 „Otevřené město Liberec“, č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE SML na rok 2015 
11. Návrh rozpočtového opatření č. 2B) – SML na rok 2015 
12. Výsledky veřejné zakázky  - Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 

předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR 
13. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech – změna usnesení 
14. Záměr výkupu nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí o.s. 
15. Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a Atraktivní 

a kvalitní život v Liberci 
16. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 
      1.Návrh úpravy statutu ŘV IPRÚ – Liberec – Jablonec nad Nisou 
      2. Návrh úpravy smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací 
      IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 
17. MFBR – přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a 

kanalizačního řadu SVS a.s. 
18. Žádost o spolufinancování stavby – Vesec, MS 2009, ul. Ke sportovnímu areálu, p.p.č. 1354/3 – 

vodovod a kanalizace 
19. Návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 81/1 
20. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML na provoz koupaliště 

Vápenka 
21. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na spolufinancování 

projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“ 
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22. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů 
činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 

23. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů 
činnosti Potravinové banky Liberec, o.s. 

24. Žádost spolku „Liberecké fórum“ o odpuštění dluhu 
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města ze dne 

26.3.2015 
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 

 

USNESENÍ Č. 326/2015 

Jmenování vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí Magistrátu města 
Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka Magistrátu města Liberec, Mgr. Pavla Kalouse do 
funkce vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí Magistrátu města Liberec dle 
důvodové zprávy s termínem nástupu do funkce od 1. května 2015 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího odboru 
školství, kultury a sociálních věcí podle zákona. 

 

USNESENÍ Č. 327/2015 

Plnění usnesení rady města za měsíc leden - březen 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak je 
uvedeno v předloženém materiálu. 
 

USNESENÍ Č. 328/2015 

Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města 
Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka Magistrátu města Liberec, Ing. Jiřího Horáka do 
funkce vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec dle důvodové 
zprávy s termínem nástupu do funkce od 1. července 2015 
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a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího odboru 
strategického rozvoje a dotací podle zákona. 
 

USNESENÍ Č. 329/2015 

„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ – 
podání žaloby na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žaloby k příslušnému správnímu soudu na Regionální radu regionu soudržnosti 
Severovýchod, se sídlem: Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové, IČ: 75082721, z důvodu 
nevyplacení části dotace v rámci projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ 
Aloisina Výšina“ 
z p l n o m o c ň u j e  
Mgr. Jana Dáňu, advokáta; Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři, se sídlem Na Ořechovce 
580/4, Praha 6, IČ 14767643, k tomu, aby zmocnitele právně zastupoval, tj. aby vykonával veškerá 
právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a 
narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo 
námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše 
i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to zejména zastupování ve 
správním soudnictví ve věci správní žaloby proti udělení korekce dotace ze strany Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizaci vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - stavba“, evidenční číslo zakázky 349863, 
zadávanou zmocnitelem v rámci projektu vedeného v Regionálním operačním programu NUTS II 
Severovýchod pod registračním číslem CZ 1.13/2.1.00/27.01174. 
 
 
a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit podání žaloby na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem: 

Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové, IČ: 75082721 

T: 24. 4. 2015 

 
2. zajistit podpis plné moci pro Mgr. Jana Dáňu, advokáta; Advokátní kancelář Dáňa, Pergl 

a partneři, se sídlem Na Ořechovce 580/4, Praha 6, IČ 14767643 

T: 24. 4. 2015 
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Přílohy: 
k usnesení č. 274/2015 
k usnesení č. 275/2015 
k usnesení č. 277/2015 
k usnesení č. 293/2015 
k usnesení č. 294/2015 
k usnesení č. 295/2015 
k usnesení č. 304/2015 
k usnesení č. 306/2015 

k usnesení č. 308/2015 
k usnesení č. 309/2015 
k usnesení č. 310/2015 
k usnesení č. 311/2015 
k usnesení č. 312/2015 
k usnesení č. 315/2015 
k usnesení č. 318/2015 
k usnesení č. 323/2015 

 
 

V Liberci dne 23. dubna 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář  Tibor Batthyány 
náměstek primátora primátor města 
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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 

Celkové příjmy města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují     
o 28 679 023 Kč, celkové výdaje se navyšují o 6 162 671 Kč a financování o 22 516 352 
Kč. Návrh obsahuje samostatné zařazení dotací (pol. 4116, 4122, 4123, 4213, 4216) a po-
jistných událostí (pol. 2322) do příjmů i do výdajů na jednotlivá oddělení a odbory. 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá 
odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE statutárního 
města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění: 

 

Příjem z pojistných událostí ve výši 1 108 428 Kč byl  zařazen do výdajů následovně: částka 
ve výši 16 670 Kč  odd. provozu a správy budov (poškozené vozidlo Škoda Fabia 2L79119), 
částka ve výši 51 019 odd. rozpočtu a financování (rezerva- Kulturní centrum Vratislavice, 
poškození ovládání vstupních dveří), částka ve výši 89 598,- Kč odd. technické správy ( čtyři 
pojistné události - poškozené veřejné osvětlení při dopravních nehodách), odd. správy objektů 
a zařízení částka ve výši 1 480,- Kč   pro Domov mládeže Zeyerova (odcizené měděné okapní 
svody- opravu zajistil DM), částka ve výši 17 297,- Kč pro příspěvkovou organizaci MŠ Pod 
Ještědem ( zaplavení prostor MŠ vlivem prasknutí vodovodního zařízení-opravu zajistila pří-
spěvková organizace), částka ve výši 60 110,- Kč (poškozená skla schodiště plaveckého areá-
lu) a částka 872 254,- Kč (ZŠ Husova-zatečení do tělocvičny a následné poškození podlahy) . 
Opravu těchto dvou pojistných událostí  zajišťuje oddělení správy objektů a zařízení. 

 

Příjem z Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 044 619 Kč byl do výdajů 
zařazen do odboru školství, kultury a sociálních věcí. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci  
pro ZOO Liberec na realizaci projektu EU  „Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě“ v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2014 – 2015. Poukázané 
finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015. 

 

Příjem z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 023 200 Kč  byl zařazen do výdajů do 
odboru školství, kultury a sociálních věcí. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci pro Cen-
trum zdravotní a sociální péče , určenou na podporu poskytování sociálních služeb. Poukáza-
né finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015. 

 

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 592 800 Kč – státní příspěvek pro zřizo-
vatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl zařazen do výdajů příspěvkové organi-
zaci Dětské centrum Sluníčko. 

 

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 50 000 Kč – vyúčtování akce                 
„O beránkovi, který spadl z nebe“ na přehlídce APAP v lednu 2015 v NEW YORKU  byl 
zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Naivní divadlo. 

 

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 26 250 Kč na projekt “Zůstane tu 
s námi“ byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Barvířská. 

Příloha k usnesení č. 274/2015
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Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši  27 137 Kč  na grantový projekt „Národní 
srovnávací testy cizích jazyků pro žáky základních škol“ byl zařazen do výdajů příspěvkové 
organizaci ZŠ Kaplického. 

 

Příjem z Regionální  rady (neinvestiční transfer) ve výši 351 747 Kč na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova“ byl zařazen do financování  jako splátka revolvingové-
ho úvěru Equa bank – Revitalizace vícefunkčních hřišť – ZŠ Švermova 

 

Příjem z Regionální  rady (neinvestiční transfer) ve výši 1 108 382 Kč na projekt „Sportovní 
centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ byl zařazen do financování  na 
část splátky revolvingového úvěru Equa bank – Sportcentrum Vrchlického 

 

Příjem z Regionální  rady (investiční transfer) ve výši 11 374 477 Kč na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova“ byl zařazen do financování  jako splátka revolvingové-
ho úvěru Equa bank – Revitalizace vícefunkčních hřišť – ZŠ Švermova ve výši 374 249 Kč a 
jako splátka revolvingového úvěru Equa bank – Centrum aktivního odpočinku Lidové sady ve 
výši 11 000 228,- Kč. 

 

Příjem z Regionální  rady (investiční transfer) ve výši 9 681 746  Kč na projekt „Sportovní 
centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ byl zařazen do financování  na 
část splátky revolvingového úvěru Equa bank – CAO LS a část na Sportcentrum Vrchlického. 

 

Příjem ze Státního fondu životního prostředí ve výši 71 680 Kč na zajištění skalního masivu 
byl  zařazen na oddělení technické správy na rozšíření systému odběrného sběru odpadů. Za-
jištění skalního masivu bylo realizováno z vlastních zdrojů v roce 2014. 

 

Příjem z Ministerstva životního prostředí ve výši 1 218 557 Kč na zajištění skalního masivu 
byl  zařazen na oddělení technické správy na rozšíření systému odběrného sběru odpadů. Za-
jištění skalního masivu bylo realizováno z vlastních zdrojů v roce 2014. 

 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek 
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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 
Z důvodu propadu daňových příjmů za I. čtvrtletí 2015 jsou vytvořeny rezervy na vy-

braných odborech, které po narovnání daňových příjmů zařadíme zpět do  výdajových   položek 
rozpočtu. Tyto přechodné rezervy tvoří tímto návrhem částku ve výši 11 283 044 Kč. Naproti 
tomu jsou zvyšovány výdaje o 9 765 757 Kč na vrub rezervy odboru ekonomiky. Po této úpravě 
tak budou celkové rezervy SML ve výši 23 588 539 Kč, což je o 916 609 Kč. 

 
Tradičním cílem předloženého materiálu je zařazení nových příjmových i výdajových položek 

na gesčně příslušná oddělení, navýšení finančních prostředků z důvodu změny organizační struktury 
dle rozhodnutí RM č. 232/2015 a navýšení finančních prostředků v plánované realizaci navýšení kapa-
cit základních škol.  
Propad daňových příjmů za 1. až 3. měsíc v porovnání s loňským rokem byl téměř 40mil. Kč, před-
běžný příjem sdílených daní za měsíc duben 2015 činí cca 73 mil. Kč a ostatních daní cca 8 mil. Kč, 
takže je předpoklad, že se daňové příjmy pomalu narovnají. Z těchto údajů lze odhadovat, že pro-
pad daňových příjmů na konci dubna 2015 bude již pouze cca 20 mil. Kč. Na základě toho odbor 
ekonomiky doporučuje pozdržet nerozdělování všech alokovaných rezerv do doby vyrovnání 
propadu daňových příjmů.  

Uvedené rozpočtové opatření si vyžádá i zvýšení finanční náročnosti rozpočtu v oblasti financování 
s požadavkem na čerpání revolvingového úvěru ve výši 76 285 479 Kč. 

Celkové příjmy města se navyšují o částku 567 632 Kč, celkové výdaje se navyšují o částku 
76 891 111 Kč, celkové financování se navyšuje o částku 76 323 479 Kč.  
 
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor 
ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 2B) návrhem rozpočtového opatření statutárního města 
Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění: 

Příloha č. 1 - příjmy  

(podrobnější rozdělení do příjmových položek je uvedeno v příloze č. 1 a je rozděleno podle jednotli-
vých oddělení) 
 
Oddělení komunikace a informace: příjmy se navyšují o celkovou částku 30 000 Kč. Česká pošta 
poskytla městu slevu na obyčejné zásilky a zároveň se navyšují výdaje oddělení na posílení plateb za 
poštovní zásilky. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 3. 

Oddělení krizového řízení: příjem se navyšuje o celkovou částku 24 205 Kč. Jedná se o příjem vra-
tek přeplatků záloh za odběr elektřiny a vody, které byly placeny v minulých rozpočtových letech. 
Zároveň se navyšují výdaje oddělení krizového řízení a posiluje se položka školení a vzdělávání - spo-
luúčast města na zvyšování kvalifikace. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 3. 

Oddělení školství a kultury: příjem se navyšuje o celkovou částku 513 427 Kč. Jedná se o příjem 
odvodu z odpisů u mateřských škol ve výši 172 428 Kč, kde došlo k úpravě odpisů u MŠ Kytička  a to  
zpřesněním odpisového plánu u budov a drobného hmotného majetku. Zároveň se o stejnou částku 
navyšuje ve výdajích neinvestiční příspěvek na odpisy. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno 
v příloze č. 6. Další příjem ve výši 340 999 Kč je příspěvek od jiných obcí na úhradu provozních vý-
dajů v případě přijetí dětí z jiných obcí do školek zřizovaných městem Liberec. Tento příjem je zařa-
zen do rezervy na odboru ekonomiky. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4. 

Oddělení technické správy: příjmy se snižují o celkovou částku 4 850 000 Kč. Celá částka se převádí 
na nový odbor ekologie a veřejného prostoru.  Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze 
č. 1. 

Odbor ekologie a veřejného prostoru: příjem se navyšuje o celkovou částku  4 850 000 Kč. Jedná se 
o převod finančních prostředků z oddělení technické správy do rozpočtu odboru.  Podrobnější rozděle-
ní do položek je uvedeno v příloze č. 1. 
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Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátor statutárního města) 

Není předložen žádný návrh na úpravu rozpočtů jednotlivých oddělení a odborů.   

 

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec) 

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 2 888 205 Kč. 
 
*Oddělení personální: zařazuje se převod z oddělení humanitního ve výši 68 000 Kč na ostatní osobní 
výdaje k zajištění dohod o provedení práce za účelem zpracování analýzy a zajištění kronikářky. 
Z důvodu změny organizačního řádu od 1. 4. 2015 a změnou celkového počtu zaměstnanců (rada měs-
ta schválila pod číslem usnesení 232/2015) se posilují výdaje na platy zaměstnanců v pracovním po-
měru ve výši 1 800 000 Kč, na povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 450 000 Kč, na po-
vinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 162 000 Kč, na ostatní povinné pojistné ve výši 
8 000 Kč, na školení a vzdělávání ve výši 225 000 Kč.  Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno 
v příloze č. 3. 
 
* Oddělení provozu a správy budov: z důvodu změny organizačního řádu od 1. 4. 2015 a změnou cel-
kového počtu zaměstnanců (rada města schválila pod číslem usnesení 232/2015) se posiluje výdaj na 
materiálně technické zabezpečení nových pracovních míst ve výši 121 000 Kč. Podrobnější rozdělení 
do položek je uvedeno v příloze č. 3. 
 

*Oddělení krizového řízení: příjem ve výši 24 205 Kč se zařazuje na výdajovou položku a posiluje se 
položka školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšování kvalifikace. Podrobnější rozdělení do 
položek je uvedeno v příloze č. 3. 

 

Příloha č. 4 - výdaje (G3_ garant náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace) 

Celkový výdej za garanta se snižuje o částku 9 456 267 Kč. 

* Oddělení rozpočtu a financování: úpravy se týkají položky běžná rezerva. K pokrytí nových výdajů  
je použita běžná rezerva ve výši 2 766 000 Kč (změna organizační struktury) na odbor kancelář tajem-
níka, částky 5 560 000 Kč (navýšení kapacity škol) a 1 439 757 Kč (na opravy a investiční akce ZŠ a 
MŠ, na služby a opravy) na oddělení správy objektů a zařízení. Dále je rezerva posílena o částku 
340 999 Kč z nezařazených příjmů a z rezervy se převádí částka 69 509 Kč na oddělení správy objektů 
a zařízení. Jedná se o zařazenou pojistnou událost v rozpočtovém opatření č.  1A) 2015 a je potřebná 
na výdajovou položku rozpočtu oprava Liebiegova paláce. Na budově jsou poškozené další klempíř-
ské prvky a střešní krytina, jež vyžaduje opravu a uvedení do původního stavu, pojistné plnění pokryje 
pouze část nákladů. Celkovou rezervu na odboru ekonomiky rozpouštíme do výdajů města. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4. 

* Oddělení přípravy a řízení projektů: vytvořena přechodná rezerva ve výši 600 678 Kč. Po stabilizaci 
a narovnání daňových příjmů zařadíme zpět do výdajových položek rozpočtu. Nový požadavek na 
zařazení ve výši 38 000 Kč na předfinancování projektu Volnočasové plochy I, realizace a s tím spoje-
né čerpání revolvingového úvěru ve financování. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4. 

 

Příloha č. 5 - výdaje (G4_ garant náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 
prostředí) 

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 89 386 936 Kč. 

* Odbor ekologie a veřejného prostoru: vytvořena přechodná rezerva ve výši 2 000 000 Kč. Po stabili-
zaci a narovnání daňových příjmů zařadíme zpět do výdajových položek rozpočtu. Úprava v navýšení 
spočívá v převodu rozpočtových položek z oddělení technické správy do rozpočtu odboru ekologie a 
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veřejného prostoru (nebezpečné odpady VOK – smlouva, úhrada svozové společnosti .A.S.A., sběrný 
dvůr – smlouva, separovaný sběr, PET – smlouva) 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 5. 

 

Příloha č. 6 - výdaje (G5_garant náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch) 

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku  104 428 Kč. 

*Příspěvková organizace – MŠ Kytička: dílčí úprava neinvestičních příspěvků v oblasti odpisů 
v celkové výši 172 428 Kč, kde došlo k úpravě odpisů u MŠ Kytička  a to  zpřesněním odpisového 
plánu u budov a drobného hmotného majetku.  
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6. 

*Oddělení humanitní: celkové snížení o částku 68 000 Kč, která se převádí na oddělení personální na 
ostatní osobní výdaje k zajištění dohod o provedení práce za účelem zpracování analýzy a zajištění 
kronikářky. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6. 

 

Příloha č. 7 – výdaje (G6_garant náměstek pro technickou správu majetku města) 

Celkový výdej za garanta se snižuje o částku 6 032 191 Kč. 

* Oddělení technické správy: úprava spočívá v převodu rozpočtových položek z oddělení technické 
správy do rozpočtu odboru ekologie a veřejného prostoru (nebezpečné odpady VOK – smlouva, úhra-
da svozové společnosti .A.S.A., sběrný dvůr – smlouva, separovaný sběr, PET – smlouva). Vytvořena 
přechodná rezerva ve výši 8 682 366 Kč. Po stabilizaci a narovnání daňových příjmů zařadíme zpět do 
výdajových položek rozpočtu. Nový požadavek na zařazení ve výši 76 285 479 Kč na předfinancování 
projektů IPRM Rochlice,  Žitná, IPRM Rochlice, Dobiášova, DPS + Haškova a IPRM Rochlice, Žitná, 
Vratislavická a s tím spojené čerpání revolvingového úvěru ve financování.  
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7. 

* Oddělení správy objektů a zařízení: z rezervy se převádí částka 69 509 Kč, jedná se o zařazenou 
pojistnou událost v rozpočtovém opatření č.  1A) 2015 a je potřebná na výdajovou položku rozpočtu 
oprava Liebiegova paláce. Na budově jsou poškozené další klempířské prvky a střešní krytina, jež 
vyžaduje opravu a uvedení do původního stavu, pojistné plnění pokryje pouze část nákladů. Nový 
požadavek v navýšení v celkové výši 6 999 757 Kč na investiční akce ZŠ -  navýšení kapacity škol, na 
opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ a MŠ, investiční akce ZŠ a MŠ, na opravy a 
služby. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7. 

 

Příloha č. 8 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady) 

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou narovnány vztahy mezi náklady a výnosy. Do změ-
ny rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti se 
tato úprava nepromítne. Dílčí úprava ve výnosech: výnosy ze sběru textilu ve výši 30 000 Kč byly 
přesunuty z oddělení technické správy na odbor ekologie a veřejného prostoru v rámci narovnání čin-
ností dle nové organizační struktury, poníženy výnosy ve výši 314 208 Kč ve výnosech z pronájmu 
Likrem a návazně je provedena dílčí úprava v nákladech a navýšeny o stejnou částku náklady na ná-
jemné – korekci. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 8. 

 

Příloha č. 9 - financování 
Financování je upraveno o požadavek předfinancování projektů IPRM Rochlice,  Žitná, IPRM Rochli-
ce, Dobiášova, DPS + Haškova a IPRM Rochlice, Žitná, Vratislavická   a čerpání revolvingového 
úvěru ve výši 76 285 479 Kč a požadavek o předfinancování projektu Volnočasové plochy I, realizace 
a čerpání revolvingového úvěru ve výši 38 000 Kč. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno 
v příloze č. 9. 
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Důvodová zpráva 
 

V souvislosti se zlepšením řízení odborů v gesci náměstka byl vytvořen návrh hlavních 
rámcových úkolů odboru ekonomiky na rok 2015, který bude během roku případně 
průběžně sledován a případně doplňován a vyhodnocen v lednu 2016. Podobný materiál 
bude předložen i za odbor strategického rozvoje a dotací po přijetí nového vedoucího 
odboru. Jedná se o návrh, další doplnění ze strany rady města je možné. 

 

Hlavní úkoly – oblasti činnosti pro resort ekonomiky na rok 2015: 

 

1. Plné zavedení systému GINIS + rozvoj vybraných aplikací 
2. Zlepšení podmínek pro splácení dlouhodobých dluhů 
3. Vytvoření uceleného přehledu o hospodaření městských organizací a společností 
4. Vytvoření finančně-analytického pracoviště 
5. Aktivní přístup ke zvyšování příjmů města 
6. Narovnání vztahu s Vratislavicemi v poměru daňových příjmů na obyvatele 
7. Vytvoření dlouhodobého plánu financování investičních záměrů v návaznosti na stra-

tegický plán města 
8. Spuštění aplikace „rozklikávací rozpočet“ připravený k připomínkování 
9. Příprava návrhu motivačního systému pro pracovníky radnice a ZM (příjmy, výdaje) 
10. Vytvoření Fondu rozvoje po ekonomické stránce. 
11. Zavedení pravidelných aktualizací – redukcí výdajů po čtvrtletích 
12. Zavedení podrobnějšího rozpočtového výhledu v novém členění. 
13. Zavedení zveřejňování všech faktur. 
14. Účetní oblast - hospodářská činnost města – zjednodušení. 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, pověřeným zastupováním funkce 
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 108692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. 
se sídlem Zahradní 415/10, 460 01  Liberec XI – Růžodol I 
IČ 26593980 
zastoupená panem Jaroslavem Leškem, ředitelem CZPLK o.p.s. 
číslo bankovního účtu: 94-4655980247/0100, vedeného u Komerční banky 
 
(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 z rozpočtu statutárního města Liberec 
 

 
I . 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

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

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

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

 
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 75.000,- Kč (slovy: semdesátpět 
tisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování projektu sociálně-právní 
ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám 
s dětmi v Libereckém kraji“.  

 
 

I II. 
Čerpání dotace 

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

nejpozději do 31. 12. 2015. 
 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 
na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). V případě, že příjemce nevrátí 
nevyčerpanou dotaci či její část v tomto termínu, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 94-4655980247/0100 vedený u KB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se vztahují k projektu 

sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým 
rodinám s dětmi v Libereckém kraji“, 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. 

 
3. a) 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.   
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b) Příjemce k vyúčtování předloží účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnutého 
finančního příspěvku dle členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí 
být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnutého finančního příspěvku a výše jejího 
čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, 
finanční příspěvek, doklady). Příjemce finančního příspěvku je povinen uvést na originály 
účetních dokladů či písemnostech souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla 
kryta z poskytnutého finančního příspěvku, tyto písemnosti se uchovávat stejnou dobu 
jako účetní doklad. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci 
předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
c) 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.  

 
4. 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. 
 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 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. 
 

6. Příjemce dotace se zavazuje poskytovat komplexní pomoc a podporu rodinám s dětmi 
v evidenci SPOD s cílem zabránit dalšímu prohlubování ohrožení, ve kterém se tyto 
rodiny s dětmi nacházejí. Pomoc bude spočívat v individuální a intenzivní sociální práci 
přímo v ohrožených rodinách s dětmi společně s poskytováním odborné psychologické 
podpory, právní podpory a podpory v oblasti financí. 

 
7. 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. 

 
8. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 

aktualitách týkajících se projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná 
ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“. 

 
 

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.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
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2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 

tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
 
 
 

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. 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. 
 

 
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. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

dva stejnopisy poskytovatel. 
 

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob  

 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 293/2015



Stránka 5 z 5 
 

6. 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:                
 
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Mgr. Pavel Kalous                                                                Jaroslav Leško 
pověřený zastupováním funkce vedoucí   ředitel CZPLK, o.p.s. 
odboru školství, kultury a sociálních věcí 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 

 
 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, pověřeným zastupováním funkce 
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 108692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
Český červený kříž  
Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec 
se sídlem Palachova 504/7, 460 01  Liberec 
IČ 00426091 
zastoupený panem Karlem Studeným, ředitelem Úřadu OS ČČK Liberec 
číslo bankovního účtu: 505801073/0300, vedeného u ČSOB Liberec 
 
(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 z rozpočtu statutárního města Liberec 
 
 

I . 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 

poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  

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

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
 

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

 
b) Příjemce k vyúčtování předloží účetní sestavu, která prokazuje využití poskytnutého 
finančního příspěvku dle členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí 
být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnutého finančního příspěvku a výše jejího 
čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, 
finanční příspěvek, doklady). Příjemce finančního příspěvku je povinen uvést na originály 
účetních dokladů či písemnostech souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla 
kryta z poskytnutého finančního příspěvku, tyto písemnosti se uchovávat stejnou dobu 
jako účetní doklad. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci 
předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
c) 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.  

 
4. 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. 
 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 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. 

 
6. Příjemce dotace se zavazuje v souladu s platnými stanovami ČČK dodržovat a naplňovat 

poslání a účel Českého červeného kříže po celou dobu trvání této smlouvy, což je zejména 
předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat 
vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílu národnostních, rasových, 
náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí 
Červeného kříže. To vše prostřednictvím programů: 

• výuka a vzdělávání 
• bezpříspěvkové dárcovství krve 
• záchranná a humanitární činnost 
• rekondiční pobyty 
• spolková činnost 
• práce s dětmi a mládeží 
• sociální činnost 

  
7. 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. 
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8. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 

aktualitách týkajících se činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec.  
 

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

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

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

 
 

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. 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. 

 
 

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. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
dva stejnopisy poskytovatel. 
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4. 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. 

 
5. 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. 
 

6. 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:                

 

Za poskytovatele                                                           Příjemce  

 

 

 

………………………………………….            ……………………… 

Mgr. Pavel Kalous                                                                Karel Studený 

pověřený zastupováním funkce vedoucí   ředitel Úřadu OS ČČK 

odboru školství, kultury a sociálních věcí 
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Příloha č. I: Návrh statutu řídícího výboru 

STATUT ŘÍDICÍHO VÝBORU 
Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 (1) Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území  

Liberec – Jablonec nad Nisou na základě: 

a) Memoranda o spolupráci na přípravě Integrovaného plánu rozvoje území 

Liberec - Jablonec nad Nisou mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a Sta-

tutárním městem Jablonec nad Nisou ze dne 27. 3. 2014. 

b) Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém 

 období 2014-2020 (MPIN) k hlavním zásadám pro přípravu, řízení, hodnocení a 

schvalování a realizaci Integrovaného plánu rozvoje území; 

c) Národního dokumentu k územní dimenzi (NDÚD) 

d) Manuálu pro Integrovaný plán rozvoje území  

zřizuje Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou za 

účelem projednávání přípravy, monitorování a zajištění účinnosti a kvality realizace Inte-

grovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou dále jen „IPRÚ“). 

  

Článek 2 

Složení Řídicího výboru IPRÚ 

 (1) Řídicí výbor IPRÚ je složen ze zástupců veřejné správy statutárních měst Liberce a Jab-

lonce nad Nisou, zástupce Libereckého kraje, zástupců podnikatelské sféry, terciální sféry 

a nestátních neziskových organizací a je sestaven na základě principu partnerství. 

(2) V čele výboru je předseda Řídicího výboru IPRÚ (dále jen „předseda“), kterého schválí 

zastupitelstva obou měst, předseda bude představitel statutárního města Liberec jako no-

sitele IPRÚ. 

(3) Předsedu zastupuje místopředseda Řídicího výboru IPRÚ (dále jen „místopředseda“), 

kterého schválí zastupitelstva obou měst, místopředseda bude představitel statutárního 

města Jablonec nad Nisou. 

(4) Členové Řídicího výboru IPRÚ jsou do funkce jmenováni i odvoláváni zastupitelstvy 

obou statutárních měst na návrh statutárních měst, a to na období délky realizace IPRÚ. 

Složení Řídicího výboru IPRÚ je přílohou tohoto statutu. 

(5) Člen Řídicího výboru IPRÚ může být odvolán zastupitelstvy obou statutárních měst na 

návrh předsedy zejména v následujících případech: 

a)   člen výboru se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání výboru; 

b)   člen výboru má v daném roce menší účast na jednání výboru než 75% 
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c)   člen výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání; 

(6) Členové Řídicího výboru IPRÚ (dále jen „člen“) s hlasovacím právem jsou povinni se 

účastnit zasedání výboru, aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající 

z usnesení přijatých na jeho zasedání. Člen výboru, pokud se nemůže na zasedání dosta-

vit, oznámí tuto skutečnost manažerovi IPRÚ nejpozději jeden pracovní den před jedná-

ním výboru. 

(7) Zasedání výboru se mohou na pozvání předsedy výboru účastnit hosté bez hlasovacího 

práva. Pozvání hostů mohou předsedovi navrhovat i členové výboru. Členem výboru bez 

hlasovacího práva je dále manažer IPRÚ. 

 

Článek 3 

Střet zájmů člena Řídicího výboru IPRÚ 

(1) V případě střetu zájmů sdělí člen Řídicího výboru IPRÚ tuto skutečnost předsedajícímu 

po schválení programu zasedání, nejpozději před projednáváním příslušného bodu. 

(2) Řídicí výbor IPRÚ rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena výboru 

z projednávání a rozhodování dané záležitosti. O tomto rozhodnutí se provede zápis. 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti členů Řídicího výboru IPRÚ 

(1)  Seznámit se s tímto statutem a řídit se jím. 

(2) Aktivně se účastnit jednání Řídicího výboru IPRÚ, na toto jednání se řádně připravit 

(zejména seznámit se s programem jednání a podklady), popřípadě se řádným způsobem 

z jednání omluvit. 

(3) Každý člen Řídicího výboru IPRÚ má právo na úplné a včasné podklady a informace, 

které jsou nezbytné pro vlastní splnění jeho úkolu. 

(4) Členové Řídicího výboru IPRÚ mohou podávat Řídicímu výboru IPRÚ návrhy 

k projednání. 

 

Článek 5 

Kompetence Řídicího výboru IPRÚ 

(1)  Kompetence Řídicího výboru IPRÚ 
 

a) projednává IPRÚ nebo jeho dílčí části před předložením orgánům statutárních měst 

Liberec a Jablonec nad Nisou ke schválení, 

b)   projednává výběr integrovaných projektů (projekty k zahrnutí do IPRÚ) 

k realizaci v rámci IPRÚ a zajišťuje jejich projednání v zastupitelstvech statutár-

ních měst 
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c) schvaluje složení Pracovních skupin (dále jen „PS“) a jejich členy na návrh mana-

žera IPRÚ, včetně změn v jejich složení, 

d) posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRÚ, podstatné změny IPRÚ  

e) předkládá ke schválení zastupitelstvům měst, 

f) schvaluje monitorovací zprávy IPRÚ a závěrečnou monitorovací zprávu IPRÚ a 

předkládá je zastupitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou, 

g) projednává a schvaluje opatření v případě, že je průběh realizace IPRÚ shledán ne-

uspokojivým, 

h) pokud jsou projektové záměry v IPRÚ vybírány prostřednictvím otevřené výzvy, 

navrhuje kritéria pro výběr projektových záměrů a předkládá je ke schválení zastu-

pitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou, 

i) na základě dokumentů předložených manažerem IPRÚ pravidelně hodnotí pokrok v 

dosahování konkrétních cílů IPRÚ, 

j) prostřednictvím manažera IPRÚ informuje veřejnost, 

k) informuje zastupitelstva statutárních měst o činnosti pracovních skupin, 

l) posuzuje závěry veřejných projednávání a předkládá je zastupitelstvům statutárních 

měst Liberec a Jablonec nad Nisou, 

m) je zodpovědný zastupitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou za 

celkový výsledek IPRÚ. 

(2) Řídicí výbor IPRÚ schvaluje Jednací řád Řídicího výboru IPRÚ, který stanoví pravidla 

a procedury činnosti výboru. 

(3) Při své činnosti postupuje Řídicí výbor IPRÚ vždy v souladu s platnou metodikou pro 

přípravu a realizaci IPRÚ. 

 

Článek 6 

Předseda a místopředseda Řídicího výboru IPRÚ 

(1)  Předseda Řídicího výboru IPRÚ: 

a) zastupuje Řídicí výbor IPRÚ navenek, 

b) odpovídá zastupitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou za činnost 

výboru a pravidelně je informuje o činnosti výboru, 

c) svolává zasedání výboru, navrhuje program zasedání a zasedání řídí, 

d) v případě potřeby může zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti, kte-

rý může vést k usnesení, 

e) zajišťuje plnění usnesení výboru, 

f) odpovídá za dodržování pravidel statutu, jednacího řádu všemi členy výboru. 

 (2) V případě nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda Řídicího výboru   

      IPRÚ. 

 

Článek 7 

Manažer IPRÚ 

(1) Manažer IPRÚ zabezpečuje činnost Řídicího výboru IPRÚ po organizační, administra-

tivní a technické stránce, tzn. zejména: 
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a) organizačně zajišťuje zasedání Řídicího výboru IPRÚ - připravuje návrh programu za-

sedání Řídicího výboru IPRÚ, distribuuje pozvánky; 

b) zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost Řídicího výboru IPRÚ včetně je-

jich distribuce členům; 

c) zodpovídá za zpracování a rozeslání zápisů ze zasedání Řídicího výboru IPRÚ; 

d) zajišťuje pravidelné informování Řídicího výboru IPRÚ o postupu realizace rozhodnu-

tí z předchozích zasedání; 

e) zajišťuje zveřejnění výstupů, které Řídicí výbor IPRÚ určí k zveřejnění; 

f) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Řídicího výboru 

IPRÚ; 

g) zajišťuje předání veškerých relevantních dokumentů zastupitelstvům či radám měst 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

(1) Případné změny statutu Řídicího výboru IPRÚ musí být schváleny zastupitelstvy sta-

tutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou. 

(2) Vše, co není explicitně uvedeno v tomto statutu, se řídí platnými právními předpisy. 

(3) Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení oběma zastupitelstvy obou měst. 

  

  

V Liberci statut schválilo zastupitelstvo města dne ……………usnesením č. ….. 

 

V Jablonci nad Nisou statut schválilo zastupitelstvo dne………… usnesením č. ….. 

 

 

 

Příloha statutu: 

Složení Řídicího výboru IPRÚ  
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Řídicí výbor IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou ve složení: 

 

č. organizace zástupce právo 

hlasovat 

1 Statutární město 

Liberec 

p. Tibor Batthyány, primátor Ano 

2 Statutární město 

Liberec 

Mgr. Jan Korytář, náměstek pri-

mátora pro ekonomiku, strategic-

ký rozvoj a dotace 

Ano 

3 Statutární město 

Liberec 

Ing. Jaroslav Zámečník, zastupi-

tel, jednatel Euroregionu Nisa 

Ano 

4 Statutární město 

Liberec 

Ivana Sulovská – Centrum Kašpar 

- služby pro zaměstnanost 

Ano 

5 Statutární město 

Liberec 

Pavla Haidlová – zástupce Nezis-

kovky Liberecka, předsedkyně 

Výboru pro rozvoj a územní plá-

nování 

Ano 

6 Statutární město 

Liberec 

Ing. Radka Kotasová Loučková – 

podnikatelský sektor 

Ano 

7  Statutární město 

Liberec 

Vedoucí odboru strategického 

rozvoje a dotací – jméno bude 

doplněno po VŘ 

Ano 

8 Statutární město 

Jablonec nad Nisou 

Ing. Petr Beitl, primátor Ano 

9 Statutární město 

Jablonec nad Nisou 

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměs-

tek primátora pro rozvoj města 

Ano 

10 Statutární město 

Jablonec nad Nisou 

Mgr. Miroslava Rýžaková, ve-

doucí humanitního odboru 

MMJNN 

Ano 

11 Statutární město 

Jablonec nad Nisou 

Mgr. Iveta Habadová, vedoucí 

oddělení dotací MMJNN 

Ano 

12 Statutární město 

Jablonec nad Nisou 

Ing. Iva Hübnerová - zástupce 

podnikatelů (členka RSK za 

KHK)  

Ano 

13 Zástupce kraje RNDr. Vít Příkaský - člen rady 

kraje, řízení resortu hospodářské-

ho a regionálního rozvoje, evrop-

Ano 
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ských projektů a rozvoje venkova 

    

14 SML Manažer IPRÚ – jméno bude do-

plněno po VŘ 

Ne 

 

 

Předseda ŘV IPRÚ: Mgr. Jan Korytář, statutární město Liberec 

Místopředseda ŘV IPRÚ: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, statutární město Jablonec nad Nisou 
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Příloha č. II: Návrh smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a   

                       realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou   

 

Příloha II. 

Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou  

a realizací Integrovaného plánu rozvoje území  

Liberec – Jablonec nad Nisou 

 
Smluvní strany čili partneři: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

IČ: 00262978 

DIČ: CZ 00262978 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 4096302/0800 

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

zast. Tiborem Batthyánym, primátorem 

(dále jen „ SML“- nositel projektu, vedoucí partner) 

a 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

IČ: 00262340 

DIČ: CZ00262340 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

číslo účtu: 121451/0100 

 

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 

zast. Ing. Petrem Beitlem, primátorem 

(dále jen „SMJNN“- partner projektu) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto: 

Smlouvu o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integro-

vaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 

(dále jen „smlouva“). 

Preambule 

Vzhledem k vymezení integrovaných přístupů k rozvoji území v rámci Dohody o partnerství 

mezi Českou republikou a Evropskou unií schválené Evropskou komisí dne 26. srpna 2014; 

vzhledem k východiskům a prioritám vymezeným pro regionální konkurenceschopnost ve Stra-

tegii regionálního rozvoje schválené usnesením vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013; 
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vzhledem ke snaze o zapojení vybraných územních samosprávných celků do procesu vedoucí-

ho k efektivnímu využívání Evropských strukturálních a investičních fondů k řešení místních a 

regionálních problémů; 

vzhledem k posílení takového přístupu k územnímu rozvoji v rámci dotační politiky Evropské 

unie a jejích členských států, který zohledňuje veškeré ekonomické, sociální či environmentál-

ní aspekty; 

vzhledem k možnosti podílet se na vymezení podoby a zaměření projektů, jejichž financování 

bude umožněno v rámci příslušných operačních programů připravených v České republice 

pro programové období 2014 – 2020; 

vzhledem k potřebě dostát závazným požadavkům Metodického pokynu pro využívání integro-

vaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 a 

vzhledem k potřebě dostát závazným postupům Národního dokumentu k územní dimenzi při 

přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných 

strategií a integrovaných nástrojů 

vzhledem k zájmu smluvních stran, coby nositelů integrovaného nástroje, na řádné přípravě  

a realizaci integrované strategie rozvoje vymezeného území 

vzhledem k uzavřenému Memorandu o spolupráci na přípravě IPRÚ Liberec- Jablonec nad 

Nisou, schváleném zastupitelstvy obou měst a podepsaném 27. 3. 2014 

 

se smluvní strany dohodly na uzavření smlouvy tohoto znění: 

 

Článek I. 

Úvodní ujednání 

1.1. Na základě této smlouvy vzniká právní vztah, jehož obsahem jsou práva a povinnosti 

smluvních stran při výkonu činností v rámci přípravy a realizace „Integrované strategie 

rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou“ (dále jen „Integrovaná strategie“) pro-

střednictvím Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec - Jablonec nad Nisou. 

 

1.2  Účel této smlouvy spočívá v úpravě vzájemných práv a povinnosti smluvních stran tak, 

aby bylo v rámci přípravy Integrované strategie a po dobu její realizace zajištěno naplně-

ní závazných požadavků plynoucích zejména z Metodického pokynu pro využívání inte-

grovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, vydaného Ministerstvem pro 

místní rozvoj v souladu s usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 27. srpna 2014, a to ve znění 

případných pozdějších změn a doplnění (dále jen „MPIN“) a zároveň zajištěno naplnění 

závazných postupů plynoucích z Národního dokumentu pro územní dimenzi v aktuálním 

znění (dále jen NDÚD)  

 

1.3  Cílem činností upravených touto smlouvou s ohledem na požadavky obsažené v MPIN  

a v NDÚD je umožnit v maximálně možné míře čerpání finančních prostředků 

z jednotlivých operačních programů na realizaci integrovaných projektů naplňujících In-

tegrovanou strategii.  
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Článek II. 

Vymezení základních pojmů pro účely smlouvy 
 

Integrovaná strategie rozvoje území - dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál 

vymezeného území, který navrhuje další rozvoj tohoto území za pomoci konkrétních opatření 

a který je zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje. 

Integrované nástroje - soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí  

z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů Evropských strukturálních  

a investičních fondů. Jedná se o nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – 

Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně 

vedený místní rozvoj (CLLD) 

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) - nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje 

území zaměřený na řešení území představovaného jádrovými městy a jejich spádovým úze-

mím vymezeným na základě funkčních vazeb.  

Integrovaný projekt - typ projektu, který je realizovaný v rámci integrované územní investice 

a který naplňuje integrovanou strategii rozvoje území. 

Nositel integrovaného nástroje (Nositel IPRÚ) - odpovědný subjekt zajišťující ve vymeze-

ném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování integrované 

strategie rozvoje území. 

Operační program - základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy 

pro konkrétní tematickou oblast nebo území, zahrnující konkrétní cíle a priority pro čerpání 

z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce členský 

stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, a to s vazbou na Dohodu 

o partnerství a strategii Evropské unie. Jedná se o závazný dokument pro řídicí orgán daného 

programu vůči Evropské komisi. 

Stakeholder -  klíčový potenciální nositel projektů v území z řad partnerů   

Aktér v území – subjekt v území, který může ovlivnit IPRÚ nebo naopak IPRÚ může mít vliv 

na tento subjekt  

MPIN – Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období  

2014-2020  

 

 

 

Článek III. 

Popis rolí a míry zapojení smluvních stran 

 

3.1  Partner SML  bude vedoucím partnerem, který: 

-  je nositelem projektu 

-  nese odpovědnost za celkovou koordinaci projektu 

-  povede účetnictví projektu pro účely vypořádání financování přípravy IPRÚ viz. čl.V. 

odst. 5.7  

-  bude zadávat veřejné zakázky týkající se celého IPRÚ, ne dílčích integrovaných pro-

jektů ostatních žadatelů v IPRÚ (např. zadávací řízení na analytickou část IPRÚ, SEA 

hodnocení, apod.) 

 

3.2  Partner SMJNN bude partnerem, který: 

-  zmocní vedoucího partnera, aby ho zastupoval vůči poskytovateli dotace, 

-  přispívá finančními prostředky na technickou asistenci  
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-  jmenuje své zástupce do řídicího výboru a pracovních skupin 

-  podílí se na vypracování řídicích a strategických dokumentů, 

 

Článek IV. 

Cíle a formy spolupráce 

Smyslem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů participujících měst při přípravě  

a realizaci. Jde zejména o: 

4.1  ujednání, kdo bude vedoucí partner, nositel - zmocněn k tomu druhým městem a ujasnění 

jeho pozice, 

4.2 mechanismus ustavení Řídicího výboru IPRÚ (celkový počet členů ŘV, personální slože-

ní, počet členů ŘV nominovaných jednotlivými městy, způsob výběru členů ŘV, nasta-

vení jednání ŘV - jednací řád), 

4.3 mechanismus ustavení pracovních skupin při maximálním možném zastoupení partnerů – 

aktérů, 

4.4 ujednání o tom, že finální výstupy budou nadále rozhodovat orgány (rady/zastupitelstva) 

obou měst, 

4.5 role a zapojení relevantních aktérů v území (Liberecký kraj, představitelé soukromé sféry, 

neziskové sféry, institucí) na přípravě a realizaci, jejich informovanost, zapojení do orgá-

nů IPRÚ, 

4.6 pozici manažera IPRÚ  

4.7 dohodu o spoluúčasti na hrazení nákladů spojených s přípravou a realizací IPRÚ 

Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost i v dalších oblastech  

a případech, které nejsou jmenovitě uvedeny výše, pokud se tyto přímo či nepřímo vztahují 

k přípravě a realizaci IPRÚ. 

 

Článek V. 

Konkrétní spolupráce 

Smluvní strany se dohodly takto: 

5.1 Nositel IPRÚ 

Statutární město Jablonec nad Nisou zmocňuje statutární město Liberec být vedoucím partne-

rem a zároveň nositelem IPRÚ. Nositel IPRÚ je odpovědný subjekt, zajišťující ve vymeze-

ném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování Integrované 

strategie rozvoje území. Nositel je zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci inte-

grované strategie (k jednání s řídicími orgány a projektovými partnery).  

Nositel integrovaného nástroje je odpovědný za přípravu integrované strategie, za naplňování 

principu partnerství a koordinaci aktivit relevantních aktérů v rámci funkčního území IPRÚ, 

předkládá integrovanou strategii prostřednictvím jednotného monitorovacího systému pro 

programové období 2014-2020 (dále „MS2014+“), průběžně zajišťuje sběr projektových zá-

měrů přispívajících k plnění cílů integrované strategie, posouzení těchto projektových záměrů 
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a vystavuje potvrzení o souladu integrovaného projektu s integrovanou strategií/doporučení k 

realizaci projektu pro Řídicí orgán. Nositel IPRÚ zajišťuje plnění integrované strategie jako 

celku, monitorování a podávání zpráv o plnění integrované strategie. 

Statutární město Liberec jako nositel IPRÚ se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu adminis-

trativní a organizační zázemí pro činnost řídicího výboru a jím zřízených pracovních skupin. 

Hrazení nákladů spojených s přípravou a realizací IPRÚ upravuje odstavec 5.7 této smlouvy. 

Nositel IPRÚ ustanoví řídicí výbor na základě odsouhlasení zastupitelstvy obou statutárních 

měst  

 

5.2 Zřízení a činnost Řídicího výboru IPRÚ 

5.2.1 Řídicí výbor - smluvní strany se zavazují za dále sjednaných podmínek v návaznosti na 

MPIN zřídit Řídicí výbor IPRÚ. Řídicí výbor se zřizuje souhlasným usnesením zastupi-

telstev smluvních stran. 

Řídicí výbor vykonává následující činnosti: 

- vydává smluvním stranám doporučení týkající se realizace Integrované strategie; 

- doporučuje zařazení integrovaného projektu do Integrované strategie; 

- doporučuje podepsání dohody mezi smluvními stranami a veřejným či soukromým 

subjektem se zájmem o zapojení se do přípravy a realizace Integrované strategie; 

- podílí se na zpracování, projednání a schvalování zprávy o plnění Integrované strate-

gie předkládané za jednotlivá kalendářní pololetí vždy k 15. 1. a 15. 7. příslušného ka-

lendářního roku a závěrečné zprávy o plnění Integrované strategie předkládané do 30 

dnů od ukončení posledního integrovaného projektu ve smyslu MPIN; 

- navrhuje smluvním stranám možné změny Integrované strategie; 

- obligatorně zřizuje nejméně 9 členné pracovní skupiny pro témata určená ve strategic-

kém zaměření IPRÚ - strategických cílech, jmenuje a odvolává jejich členy, koordiná-

tory a určuje jejich jednací řád a úkoly; 

- spolupracuje s manažerem IPRÚ 

- plní další úkoly určené dle potřeby na základě vzájemné dohody smluvních stran. 

 

5.2.2 Řídicí výbor má celkově 13(15) členů.  

 

5.2.3 Princip personálního složení ŘV je předmětem vzájemného ujednání: 

 SML – 4 zástupci, z toho 3 zástupci samosprávy (primátor, gesční náměstek a zástup-

ce opozice) + 1 odborník z MML 

 SMJNN – 4 zástupci, z toho 2 zástupci samosprávy (primátor a gesční náměstek) + 2 

odborníci z MMJ 

 zástupci NNO, podnikatelů, terciální sféry a další aktéři v území – 4 až 6 

 Liberecký kraj - 1 

 manažer IPRÚ bez hlasovacího práva  

 

Povinnost daná v MPIN, že alespoň jeden člen ŘV IPRÚ bude zároveň členem Regionální 

stálé konference Libereckého kraje (RSK LK) bude dodržena. 

Statut ŘV, konkrétní nominaci jmen ŘV, předsedu a místopředsedu ŘV budou schvalovat za-

stupitelstva obou měst. Jednací řád bude schvalovat ŘV.  
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Tento princip bude zapracován i do aktualizace Plánu spolupráce a komunikace s aktéry a 

veřejností při přípravě IPRÚ. 

V čele řídicího výboru stojí předseda jmenovaný nositelem IPRÚ z řad jím nominovaných 

členů řídicího výboru. Předsedu zastupuje místopředseda jmenovaný statutárním městem Jab-

lonec nad Nisou. 

 

5.3 Pracovní skupiny 

Řídicí výbor zřizuje svým usnesením pracovní skupiny (viz povinnost ŘV v čl. V, odst.5.2.1 ) 

pro témata určená na základě vzájemného ujednání mezi statutárním městem Liberec a statu-

tárním městem Jablonec nad Nisou, jmenuje a odvolává jejich členy, komunikátory a určuje 

jejich jednací řád a úkoly. 

 

Komunikátory pracovních skupin vybere na základě vzájemného ujednání řídicí výbor. Při 

jmenování členů PS bude zachován partnerský přístup a výstup analýzy stakeholdrů tak, aby 

byly zastoupeny subjekty, které byly identifikovány jako klíčoví pro dané téma. 

 

5.4 Schvalování a rozhodování 

5.4.1 Smluvní strany se zavazují zajistit, že o návrzích předložených řídicím výborem, mana-

žerem IPRÚ či jeho zástupcem či jinou smluvní stranou v souvislosti s výkonem činností za-

jišťovaných dle této smlouvy a dle MPIN orgány k tomu příslušné rozhodnou bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne jejich řádného předložení; je-li příslušným orgá-

nem zastupitelstvo, nejpozději do 90 dnů ode dne řádného předložení návrhu. 

5.4.2 Za řádně předložený návrh ve smyslu předchozího odstavce je považován pouze takový 

návrh, který byl doručen v listinné formě, z něhož je patrné, kdo jej činí, které záležitosti 

v rámci přípravy a realizace Integrované strategie se týká a jaké je navrhované rozhodnutí. 

Každý návrh musí být dále podepsán, datován, nezaměnitelně označen spisovou znač-

kou/číslem jednacím a dle potřeby opatřen přílohami. 

5.4.3 Finální výstupy, tj. verzi IPRÚ k předání hodnotiteli SEA, seznam integrovaných pro-

jektů za jednotlivá témata zařazený do IPRÚ a finální verzi IPRÚ po hodnocení SEA k podání 

žádosti na spolufinancování na výzvu MMR, budou schvalovat zastupitelstva obou měst. 

5.4.4. Právo veta 

Rozhodnutí bude řídicím výborem přijato pouze tehdy, pokud se pro jeho přijetí vysloví nad-

poloviční počet členů řídicího výboru zastupujících SML  

a nadpoloviční počet členů řídicího výboru zastupujících SMJNN. Pokud se pro přijetí roz-

hodnutí nevysloví nadpoloviční počet členů zastupující SML  

a zároveň nadpoloviční počet členů zastupující SMJNN, není rozhodnutí řídicím výborem 

přijato. 

 

 

 

5.5 Zapojení aktérů v území 

Zapojení aktérů v území IPRÚ bylo zahájeno při sběru námětů pro absorpci projektů v území 

ke spolufinancování z ESI fondů, následně při tvorbě expertního týmu v rámci připomínková-

ní socioanalýzy k IPRÚ. Výběr členů ŘV je popsán v bodě 5.2 a výběr členů pracovních sku-

pin bude podmíněn partnerským přístupem, po veřejné výzvě, zveřejněné na webu obou měst 

a ve zpravodajích radnic, bude proveden výběr řídicím výborem tak, aby byla splněna zároveň 

podmínka zastoupení klíčových stakeholdrů -subjektů pro dané téma. Konečný výběr jmen 
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stvrdí svým schválením Řídicí výbor IPRÚ. Plán spolupráce  

a komunikace IPRÚ s aktéry a veřejností bude aktualizován a schválené úpravy schválí rady 

obou měst. 

 

5.6 Manažer IPRÚ  

5.6.1 Smluvní strany ustanovily manažera IPRÚ, který zajišťuje: 

 celkovou koordinaci realizace IPRÚ a její každodenní řízení; 

 komunikaci s žadateli a příjemci, s příslušnými řídicími orgány operačních programů  

a s veřejností; 

 spolupráci s řídicím výborem a jeho plné informování; 

 výkon činností spojených s administrací Integrované strategie a integrovaných projek-

tů vybraných k realizaci, a to prostřednictvím informačního systému MS2014+; 

 monitoring průběhu realizace integrovaných projektů; 

 předkládání integrovaných projektů řídicímu výboru k posouzení. 

 

5.6.2 zástupce manažera IPRÚ - smluvní strany se zavazují ustanovit též zástupce manažera 

IPRÚ, který zajišťuje činnosti uvedené v předchozím odstavci v době nepřítomnosti manažera 

IPRÚ či na základě jeho výslovného pověření. 

 

5.6.3 Činnosti manažera IPRÚ a zástupce manažera IPRÚ může vykonávat pouze osoba, 

která v posledních 7 letech získala alespoň tříletou praxi v oblasti administrace dotací 

z Evropských strukturálních a investičních fondů či v oblasti strategického plánování. 

5.6.4 Kontakty - smluvní strany se zavazují alespoň na své oficiální internetové stránce zve-

řejnit nejméně kontaktní adresu místa, kde sídlí manažer IPRÚ a jeho zástupce, dobu, kdy je 

možné v tomto místě osobně jednat s manažerem IPRÚ či s jeho zástupcem a dále telefonický 

a emailový kontakt. 

 

 

5.7 Financování přípravy a realizace IPRÚ 

5.7.1 Smluvní strany se zavazují nést výdaje vynaložené v roce 2014 a v roce 2015 do podpi-

su této smlouvy a dále po dobu účinnosti této smlouvy a v souvislosti s výkonem činností 

zajišťovaných dle této smlouvy a dle MPIN (dále jen „výdaje“) společně a nerozdílně 

v poměru 2:1 (SML 2 : SMJNN 1) 

5.7.2 Každá ze smluvních stran je povinna evidovat výdaje ve svém účetnictví v souladu 

s právní úpravou a navíc vždy tak, aby byl jednoznačně určitelný důvod a datum jejich vyna-

ložení a dalo se vypořádat financování přípravy  a realizace viz odst. 5.7.1. 

5.7.3 Smluvní strany jsou při vynakládání výdajů povinny postupovat v souladu se zásadami 

účelnosti, hospodárnosti a efektivity. 

5.7.4 Statutární město Jablonec nad Nisou se zavazuje s ohledem na závazky plynoucí  

z odst. 5.7.1 smlouvy poskytnout finanční plnění na základě předloženého vyúčtování (v roce 

2015 mzdové náklady na manažera IPRÚ, dokumenty potřebné pro dopracování Dokumentu 

IPRÚ, např. SEA) statutárním městem Liberec v dohodnutých termínech: 
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 do 31. 5. 2015 za přípravu IPRÚ v roce 2014 ve výši 107.000,- Kč 

 do 31. 12. 2015 za přípravu IPRÚ v roce 2015  

 

5.7.5 Výdaje v rámci financování realizace IPRÚ, která se předpokládá od roku 2016, budou 

specifikovány na základě dodatku k této partnerské smlouvě. Smluvní strany se zavazují uza-

vřít předmětný dodatek nejpozději do 3 měsíců od schválení Dokumentu IPRÚ ze strany Mi-

nisterstva pro místní rozvoj. 

 

Článek VI. 

Doba trvání smluvního vztahu a možnosti jeho skončení 

6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby ukončení realizace IPRÚ - předpoklad 

nejdéle do konce roku 2023.  

6.2 K ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou může dojít pouze následujícími 

způsoby: 

6.2.1. uplynutím doby sjednané v odst. 6.1 této smlouvy; 

6.2.2. výpovědí jedné ze smluvních stran; 

6.2.3. zrušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 167 správního řádu. 

6.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní do-

ba v takovém případě činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po řád-

ném doručení výpovědi. 

 

Článek VII. 

Řešení sporů 

7.1 Spory mezi smluvními stranami týkající se provádění nebo výkladu této smlouvy budou 

předmětem jednání mezi smluvními stranami, které se zavazují postupovat v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy ČR a EU. 

7.2 V případech, kdy nedojde k dohodě mezi smluvními stranami ani do 30 dnů od prvého 

jednání ve smyslu předchozího odstavce, bude podán jednou či více smluvními stranami ná-

vrh na zahájení řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 141 a § 169 

správního řádu. 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost za škodu  

 

8.1. Smluvní strany se zavazují vždy chránit oprávněné zájmy druhé ze smluvních stran  

a vzájemně si bez zbytečného odkladu oznamovat veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv 

na řádné plnění povinností plynoucích z této smlouvy či z MPIN. 
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8.2. Smluvní strany jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k újmám smluvním stranám  

i třetím osobám. 

 

8.3. Smluvní strany jsou povinny v případě vzniku odpovědnosti za škodu (dále jen „újmy“) 

nahradit ji v rámci platných a účinných právních předpisů a dle této smlouvy.  

 

8.4. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení vzniku újmy  

a k minimalizaci případných následků. 

8.5. Smluvní strany odpovídají za řádné, odborné a včasné plnění svých povinností vyplývají-

cích z této smlouvy a z příslušných právních předpisů. Každá ze smluvních stran je povinna 

druhé straně nahradit vzniklou újmu, kterou způsobila porušením svých povinností vyplývají-

cích z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů. 

8.6. Byla-li újma způsobena také zaviněním poškozené smluvní strany, nese tato odpovědnost 

za její vznik poměrně. Byla-li újma způsobena výlučně zaviněním poškozené smluvní strany, 

nese ji v plném rozsahu sama. Povinnosti nahradit druhé straně vzniklou újmu se smluvní 

strana může zprostit, prokáže-li, že vznik újmy nezavinila. 

 

 

Článek IX. 

Doručování a komunikace 

9.1 Většina běžné komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat telefonicky nebo elek-

tronicky, příp. osobně, pokud se na tom smluvní strany dohodnou. 

9.2. Veškeré písemnosti, které si smluvní strany v rámci realizace smlouvy vyměňují, se ode-

sílají v listinné či elektronické formě. 

9.3 Odesláním písemnosti v listinné formě se podle smlouvy rozumí odeslání písemnosti pro-

střednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeným dopisem. Smluvní strana, která je 

odesílatelem, je povinna vždy uschovat podací lístek nebo jiný obdobný doklad. 

9.4 Písemnosti odesílané v listinné formě se odesílají na adresu druhé smluvní strany uvede-

nou v záhlaví smlouvy, leda by druhá smluvní strana průkazným způsobem oznámila změnu 

adresy pro doručování. 

9.5 Odesláním písemnosti v elektronické formě se podle smlouvy rozumí odeslání písemnosti 

e-mailem. Písemnosti odesílané e-mailem se odesílají na tyto e-mailové adresy:  

stefanova.dana@magistrat.liberec.cz,  korytar.jan@magistrat.liberec.cz    

a habadova@mestojablonec.cz, pleticha@mestojablonec.cz . 

9.6 Změnu e-mailové adresy lze provést průkazným oznámením druhé ze smluvních stran. 

9.7 V případě pochybností o řádném odeslání a doručení e-mailové zprávy jsou smluvní stra-

ny povinny poskytnout si veškerou potřebnou součinnost k zajištění bezproblémového průbě-

hu vzájemné komunikace. 
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Článek X. 

Archivace 

Smluvní strany jsou povinny řádně ukládat a uchovávat veškerou dokumentaci týkající se 

plnění jejich povinností dle této smlouvy. Tato povinnost trvá i po dobu deseti let od ukončení 

právního vztahu založeného touto smlouvou, přičemž uvedená doba počíná běžet 1. lednem 

kalendářního roku následujícího po ukončení právního vztahu. 

 

Článek XI. 

Kontroly, audit, součinnost 

Smluvní strany se zavazují podrobit se kontrole či auditu související s IPRÚ či poskytnutím 

dotací konečnému příjemci v souladu s právním aktem o přidělení finančních prostředků. 

V případě potřeby poskytnout součinnost poskytovatelům dotací, kontrolorům, Evropské ko-

misi, Evropskému účetnímu dvoru, Auditnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu a 

dalším národním kontrolním orgánům ve stanovených termínech. Budou poskytovat úplné, 

pravdivé informace a dokumentaci související s realizací příslušné části projektu, a to nejen 

po celou dobu realizace projektu, ale i po dobu dle článku VI. a X. této smlouvy za účelem 

kontroly plnění rozhodnutí či smluv, a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 

požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. 

Takto budou smluvní strany postupovat, ať se již bude kontrola týkat jich samotných nebo 

třetích osob - konečných příjemců. 

 

 

Článek XII. 

Salvatorní klauzule 

Pokud je nebo se stane některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevyko-

natelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. 

Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neú-

činné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účin-

ným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává účel zamýšlený neplatným, 

neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. Toto ustanovení se použije také pro případ 

smluvní mezery. 

 

Článek XIII. 

Změny smlouvy 

Tato smlouva může být na základě vzájemného konsensu smluvních stran měněna nebo dopl-

ňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Totéž platí také pro změnu formy. 

Smluvní strany se zavazují revidovat znění smlouvy na základě vydání právního aktu o schvá-

lení projekt Integrované strategie a Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad 

Nisou, přidělení finančních prostředků (stanovení specifických podmínek projektu) a dále po 

ukončení realizace projektu (povinnosti pro období udržitelnosti) v souladu s příslušnými in-

dividuálními právními akty a platnou legislativou v té době. 
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Článek XIV. 

Společná a závěrečná ujednání 

14.1 Smluvní strany jsou povinny zveřejnit tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 26 

správního řádu, a to jak na úřední desce, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Smlouva musí být tímto způsobem zveřejněna po celou dobu její platnosti a účinnosti. 

14.2 Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou ve smyslu části páté správního řádu.  

14.3 Tato smlouva se uzavírá v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy 

České republiky a Evropské unie a řídí se právem České republiky. 

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 

14.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno: 

usnesením Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou  … ze dne …, č ….; 

usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec    … ze dne …, č ….; 

14.6 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž po 

dvou obdrží každá ze smluvních stran. 

14.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na ce-

lém obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Liberci dne ………………… V Jablonci nad Nisou dne ………………… 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Statutární město Jablonec nad Nisou 

  

 

 

……………………………………………… 

 

 

……………………………………………… 

           Tibor Batthyány, 

              primátor                                                          

 

 

                Ing. Petr Beitl, 

                   primátor 
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Vyjádření města Liberec k aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 1. 

 

Na základě Vaší žádosti o aktuální vyjádření města Liberce k vybraným problémům 
pro AZÚR LK č. 1 Rada města Liberec na svém zasedání 21.4.2015 schválila následující: 

 

1. Město chce v ZÚR LK zachovat stávající záměr D37 Letiště Liberec se statutem 
mezinárodního veřejného letiště s vnější hranicí. 

2. Pro trasu silnice II. třídy Liberec – Osečná město preferuje variantu V.b dle územní 
studie ÚS 2 Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským 
hřbetem s dílčími úpravami v Pilínkově. 
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Příloha č. 1 - „Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících“.  

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 

 
číslo smlouvy: 161914 

 
Čl. I. 

Smluvní strany 

 

1.  

RWE GasNet, s.r.o. 

Sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Banka: ČSOB, a.s.      Číslo účtu: 17663193/0300 

IČ: 27295567 DIČ: CZ27295567 

zastoupen na základě plné moci společností  

 

RWE Distribuční služby, s.r.o. 

Sídlo: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 

Zastoupena: Bc. Václavem Kuchtou - vedoucím připojování a rozvoje PZ – Čechy východ 

   Radkem Marxem - technikem připojování a rozvoje PZ – Čechy východ 

   

Banka: : Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 17837923/0300 

IČ: 27935311 DIČ: CZ27935311 

jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“) 

 

a 

 

2.  
Statutární město Liberec  
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1,  PSČ: 460 59 
Jednající: Bc. David Novotný – vedoucí odb. správy veřejného majetku 
IČ: 00262978 DIČ:CZ00262978 
Banka: ………XXX………………… Číslo účtu: …………XXX……………. 
jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník“ ) 

 

čl. II. 
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Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení úprav plynárenského zařízení či jeho části VTL 
plynovodu DN 150 – opravení chráničky a PKO  (dále jen „PZ“), v obci Liberec k.ú Roch-
lice u Liberce par.č. 1567/4, které je v majetku vlastníka PZ a podmínky její realizace. 
Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: Revitalizace Rochlice – Úpravy komu-
nikace/ SO 501 Ochrana VTL Plynovodu DN 150 Dobiášova - Krejčího, jejímž investo-
rem je stavebník. 

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku 
vlastníka PZ ze dne 02.04.2015  č.: 5001093350 

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých 
stupních projektové dokumentace (dále také jako jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv 
na výši předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ. 

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), že stavebník svým 
jménem a na své náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením 
přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvě a v PD. 

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností 

smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění je-
jího řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospo-
dárnosti. 

čl. III. 
Termín provedení stavby 

1. Přeložku plynárenského zařízení podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník 
v předpokládaném termín 6 – 10 měsíc/2015 , a to včetně provedení propojovacích prací 
na stávající PZ a zprovoznění přeložky.  

 

čl. IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

A. Stavebník 
1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumen-

taci pro účely povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), jehož výsledkem bude vystavení příslušného do-
kladu dle stavebního zákona opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji k od-
souhlasení vlastníkovi PZ. 

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. 
3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti 

na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky 
této smlouvy a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD. 

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou 
vlastníkem PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ 
v této smlouvě. 

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přelož-
ky PZ nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, 
na adrese: 

https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanovení zaměstnance 
vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky 
PZ, aby nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení pře-
depsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD. 
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6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka 
PZ k PD přeložky PZ. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže 
podmínky budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technic-
kých pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. 

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou 
péčí. 

8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní 
činnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které 
v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických no-
rem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky 
musí vlastník PZ zapsat do stavebního deníku přeložky PZ. 

9. Zavazuje se uhradit veškeré nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propoje-
ním překládaného PZ s/od distribuční soustavou/y vlastníka PZ, zejména náklady za 
uniklý plyn odpuštěný při propoji, náklady za případné použití bezodstávkových tech-
nologií pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí 
na odpojení a propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ. 

10. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického po-
stupu, který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 
15 dní před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení dis-
tribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se stavebník zajistit u zho-
tovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej 
k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, 
aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetic-
kého zákona v platném znění a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem 
přerušení nebo omezení distribuce plynu.  

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstáv-
ky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat násle-
dující podmínky: 

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a 
ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky ne-
byla doba delší než 7 kalendářních dnů; 

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a 
ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky ne-
byla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 
kalendářních dnů.  

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného ter-
mínu provádění propojovacích prací. 

11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po 
technické přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění 
plynu“ mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je po-
vinen vyzvat vlastníka PZ stavebník nebo jím pověřená osoba. 

12. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení sta-
novené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD 
přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané 
přeložky PZ dle stavebního zákona. 

13. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně 
závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), 
pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejno-
právních orgánů. 

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumen-
ty vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho inter-
netových stránkách http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/. 
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15. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na 
movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další 
sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních před-
pisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ. 

16. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné 
příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich pře-
dání v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou 
právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez ja-
kýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkovi PZ. 
 

B. Vlastník PZ 

 
1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby 

odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsa-
ných zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady pro-
váděné přeložky. 

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této 
smlouvy. 

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku 
vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů. 
 

čl. V. 
Věcněprávní vztahy  

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky 
PZ nemění a že realizovaná přeložka PZ po převzetí nahradí v souladu s § 70 odst. 3. 
energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část PZ a vzniklé odpady 
se stávají vlastnictvím stavebníka okamžikem propojení přeložky PZ. 

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu slu-
žebnosti (dále jen „VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně 
jeho zápisu do příslušného katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veš-
kerých relevantních dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB 
k pozemkům ve vlastnictví vlastníka PZ. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, jdou veškeré náklady na zřízení VB výlučně za 
stavebníkem; úhrada za zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, jde za vlastní-
kem PZ v jednorázové výši 500,- Kč. 

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ 
k projektové dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle 
stavebního zákona uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB  se vše-
mi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to podle vzo-
rů přiložených k této smlouvě. Případné odchylky od vzorů je stavebník povinen projed-
nat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometric-
kých plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat pro NTL i STL 
plynovody a přípojky jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí bez ohledu na zasta-
věné či nezastavěné území, pro VTL plynovody a přípojky pak čtyři metry na obě strany 
od půdorysu potrubí. Stavebník se dále zavazuje zajistit nejpozději k přejímce přeložky 
PZ 3x originál geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, 1x výkaz 
délek a výměr a 1x CD – vše bude zpracováno dle dokumentace distribuční soustavy 
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. V případě, že stavebník nesplní 
povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční sou-
stavou. 
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5. Uzavírání smluv o zřízení VB s vlastníky pozemků dotčených přeložkou PZ jde za vlast-
níkem PZ. 

6. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené ne-
zbytně nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým ne-
bylo zřízeno VB součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují přede-
vším částky jednorázových úhrad prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených 
přeložkou PZ, cena geometrického plánu ve výši 3100,- Kč/100bm PZ, přičemž minimální 
cena jednoho geometrického plánu činí 4200,- Kč, cena za zpracování smlouvy o zřízení 
VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) ve výši 6600,- Kč/1 smlouva, 
cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) 
ve výši 6900,- Kč/1 smlouva. 

7. Je-li v příslušném katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) 
PZ zapsáno právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník za-
jistit na své náklady do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného přísluš-
ného veřejnoprávního povolení k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení to-
hoto práva a podání návrhu na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí.   

8. Ustanovení odst. 2 – 7 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům do-
tčeným PZ vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno 
v příslušném katastru nemovitostí.  Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho ulo-
žení v horizontální ose.  

 
 

čl. VI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky PZ vlastníkem PZ. 

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit 
nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání 
a převzetím přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.  

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob 
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to 
písemně oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle 
vlastník PZ na adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu 
v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písem-
ně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat 
opravenou část přeložky vlastníkovi PZ. 

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do 
dne jejího protokolárního předání a převzetí. 

 

 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou (2). 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými opráv-
něnými zástupci smluvních stran. 

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ 
s distribuční soustavou. 

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto 
prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva 
je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, 
nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 2, na nový subjekt, zava-
zuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a sou-
časně oznámit vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka. 

7. Tato smlouva se uzavírá podle občanského zákoníku a energetického zákona, ve znění 
pozdějších předpisů.   

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, 
jejichž doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto pro-
hlášením smluvní strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s 
výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
10. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2018.. Stavebník není oprávněn zahá-

jit realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí 
platnosti této smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této smlouvy.     

 
 

Stavebník         Vlastník PZ 

 

V Liberci, dne …………                                                                     V Hradci Králové,  dne 
……….. 

 

……………………………                                               …………………………………… 

jméno, funkce                                                                                Bc. Václav Kuchta 

vedoucí připojování a rozvoje PZ  

 

                                                                   

 

 

…………………………      ………………………………… 

      jméno, funkce                                                                         Radek Marx       

                                                                                                 technik připojování a rozvoje PZ                                                                              
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Příloha č. 1 - „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklosteza při silnici 

Vratislavická“.  

 
DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU FORMOU ARCHEOLOGIC-

KÉHO DOHLEDU 
 
 

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném zně-

ní, mezi: 

 

Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací 

Masarykova 11, Liberec 1, 46001 

zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem 

bankovní spojení:  KB Liberec 

číslo účtu:      3231-461/0100    

IČO:    00083232   

dále jen zhotovitel 

 

a 

 

statutární město Liberec 

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

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem          

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu:   4096302/0800             

IČ: 00262978           
dále jen objednatel 

 
 
 
 

Článek I. 

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled a s tím spojené od-

borné práce při akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – SO 101 U Potůčku, cyk-
lostezka při silnici Vratislavická“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této doho-
dy, je přiložen  situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy. 
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2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení 
archeologického dohledu. 

3. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, labora-
torní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a 
movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikova-
né v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.  

 

 

 

Článek II. 

DOBA PLNĚNÍ 

 
1. Terénní část proběhne v roce 2015. 
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů 

sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. 

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, či organizační a jejich eventuální 

vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním. 

4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb, či reliktů 

sídlišťních objektů, pohřebišť, atp.) při kterých mají být odborně zdokumentovány archeo-

logické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum. 

5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě, případně předáním souhrnné 

závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 6 měsíců od ukončení terénní části archeolo-

gického výzkumu. 
 

 

Článek III. 

CENA 

 
1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě faktur- 

účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná konečná cena za 

archeologický dohled je 3 900,- Kč.  
2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č.2, 

která je nedílnou součástí této dohody. 
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů 

vzniklých v průběhu realizace archeologického dohledu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve 
zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při 
dodržení celkově sjednané ceny. 

4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného 
archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena 
po dohodě obou stran formou písemného dodatku. 

5. Severočeské muzeum v Liberci, přísp. org. není plátcem DPH. 
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Článek IV.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

2. Veškeré faktury - účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle  zákona   

563/1991 Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objedna-

telem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.  

3. Nejpozději s předáním závěrečné zprávy objednateli mu bude zhotovitelem vydána ko-

nečná faktura. 

4. Splatnost faktury- účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli. 

5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z 

účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.  

6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány 

pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody. 

7. Faktury budou zaslány na adresu: statutární město Liberec, bankovní spojení: Česká spoři-

telna a.s.; číslo účtu: 4096302/0800; IČ.: 00262978. Tato adresa je fakturační adresou této 

dohody.  
 
 
 
 
 

Článek V.  
PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  

 
1. Archeologický dohled při akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – 1. část“ v roz-

sahu definovaném v článku I,1. této dohody. 
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou 

na náklady objednatele.  
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objed-

natele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s 
plochou, tzv. dorovnávací lžíci).  

4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné 
deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.  

5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k 
zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení). 

6. Vedoucí archeologického dohledu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány 
především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v te-
rénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti 
v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k na-
hlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován 
ke schválení je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený 
a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzku-
mu a tedy pro jejich fakturaci.  

7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného ar-
cheologického výzkumu je Mgr. Michaela Bradáčová (tel. 734 253 736, e-mail michaela. 
bradacova@muzeumlb.cz)  
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8. Pověřeným pracovníkem objednatele je Ing. Václav Bahník, (tel. 485 243 872, e-mail 
bahnik.vaclav@magistrat.liberec.cz)  

 
 

Článek VI.  
KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ  

 
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla 

zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde 
bude realizován záchranný archeologický výzkum.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýr-
ských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření 
této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a za-
kreslených na situačním plánku (příloha č.1).  

3. Objednavatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden 
před jejich zahájením. 

4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí 
stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a staveb-
ních prací, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Od-
kryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapís-
kováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky 
staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápi-
sem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy. 

 
 
 

Článek VII.  
ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN  

 
1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální 

šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na 
majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravují-
cí pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na 
inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě 
nesprávných či neúplných informací objednatele.  

 
 

Článek VIII.  
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

 
1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění 

čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeolo-
gickými nálezy.  

2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně 
závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.  

3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.  
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní 

strana.  
 
Přílohy: 
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1. Situační plánek akce s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše. 
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele: 
 

.............................................................. 

 

 

 

 

V............................dne......................... 

Za zhotovitele: 
 

............................................................... 

Mgr. Jiří Křížek 

ředitel Severočeského muzea v Liberci, 
přísp. org. 

 

 

V Liberci dne  

č.j. 
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Příloha č. 1 – dodatek č.1  
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Příloha č. 1 – Nájemní smlouva 
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Příloha č. 2 – Žádost o souhlas s přeložkou VHI + zápis  
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu a sportu 
číslo bankovního účtu: 108692/0800 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
Jan Skalník  
datum narození 16. 8. 1951 
místo podnikání Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec 14 
IČ 104 27 465 
podnikající na základě živnostenského oprávnění č. 350506-18815, č. j 
06/ŽÚ/22165/96/F/VO 
číslo bankovního účtu: 102141-461/0100 
 
(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 z rozpočtu statutárního města Liberec 

 
I . 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. ………. ze dne. ……………..  
 

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

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

 
4. 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. 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 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. 
 

6. Příjemce dotace se zavazuje při provozování koupaliště Vápenka dodržet následující 
podmínky: 

- otevření koupaliště v době od 6. června 2015 do 15. září 2015 
- otevírací doba denně od 10:00 hodin do 19:00 hodin  
- zajistit pro návštěvníky možnost umístění a uzamčení jízdních kol   
- nevystoupí-li v daný den teplota nad 20°C (předpověď počasí – Český 

hydrometeorologický ústav), příjemce není povinen koupaliště otevřít. 
 

 
 

7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se koupaliště a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné 
zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního 
centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
 

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

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

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

 
1. 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.  
 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.  
 

3. 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. 
 

 
 

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. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech.  
5. 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. 
6. 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:                
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Ing. David Pastva                                                                  Jan Skalník 
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu                       
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