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s o u h l a s í  

s Dohodou o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného mezi statutárním městem 
Liberec a společností Technické služby města Liberce, a.s., dle níž statutární město Liberec 
a společnost Technické služby města Liberce, a.s. započtou své pohledávky z titulu časového 
rozlišení nájmů hřbitovů a z titulu újmy, která společnosti Technické služby města Liberce, a.s. 
vznikla v důsledku darování hřbitovů (vyčíslené aritmetickým průměrem mezi znaleckým posudku 
společnosti EQUITA Consulting s.r.o. č. R42767/14 ze dne 5. 12. 2014 a znaleckým posudkem 
Ing. Otto Šmídy č. 1395/50/14 ze dne 18. 8. 2014 po částečném snížení požadavků na úhradu 
nákladů právního zastoupení) a zůstatek pohledávky společnosti Technické služby města Liberce, 
a.s. vůči statutárnímu městu Liberec z titulu újmy, která společnosti Technické služby města 
Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů bude společnosti Technické služby města 
Liberce, a.s. uhrazen nejpozději do 31. 3. 2016 (návrh dohody tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení). 

a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit schválenou dohodu o úhradě újmy 
a o vypořádání časově rozlišeného nájemného mezi statutárním městem Liberec 
a společností Technické služby města Liberce, a.s. ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec 

T: 05/2015 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v případě schválení 

dohody o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného: 
1. v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat z rozpočtu města finanční částku 737.916,34 

Kč, tvořící zbývající z časového rozlišení nájemného za hřbitovy 

T: 07/2015 
2. z rozpočtu města Liberec na rok 2016 nárokovat finanční částku ve výši 937.121,66 Kč - 

doplatku majetkové újmy společnosti Technické služby města Liberce, a.s., vzniklou 
v důsledku darování hřbitovů 

T: 10/2015 
3. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Městským obvodem Vratislavice 

nad Nisou předložit radě města ke schválení Dohodu o vypořádání časového rozlišení 
nájemného a služeb hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou 

T: 09/2015 
 
Zpráva o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické 
služby města Liberce a.s. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 
 

USNESENÍ Č. 375/2015 

Dodatek č. 19 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 19 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu 
městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a společností Dopravním podnikem 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dle přílohy, 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 19 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
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v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a společností Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku 
č. 19 ke Smlouvě č. 10/09/0149 

T: 06/2015 
 

USNESENÍ Č. 376/2015 

Dodatek č. 20 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 20 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonec nad Nisou, a. s. dle přílohy, 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 20 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku 
č. 20 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu 
městské hromadné dopravy mezi Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

T: 06/2015 
 

USNESENÍ Č. 377/2015 

Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 
2015 a 2016 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 a 2016 mezi 
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 a 2016 
mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis Smlouvy 
o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 a 2016 mezi statutárním 
městem Liberec a Libereckým krajem 

T: 06/2015 
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USNESENÍ Č. 378/2015 

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní 
dopravě pro rok 2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 
pro rok 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem dle přílohy, 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi 
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. 

T: 06/2015 

 

USNESENÍ Č. 379/2015 

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu 
Statutárního města Liberec společností DPMLJ, a.s., za období roku 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu Statutárního města 
Liberec společností DPMLJ, a. s., za období roku 2014 

 

USNESENÍ Č. 380/2015 

Hromadný podnět občanů na opravu komunikace Slepá 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A 
Zachování stávajícího stavu a provádění lokálních oprav v rámci běžné údržby komunikací 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat žadatele 
o přijatém usnesení rady města 

T: 06/2015 
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USNESENÍ Č. 381/2015 

Hromadný podnět občanů na úpravu komunikace Hostivítova 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A 
provedení úpravy stávající komunikace a to, vysypáním štěrkem či asfaltovým recyklátem 
s následným zhutněním 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města 

T: 06/2015 
2. Zajistit provedení úpravy komunikace štěrkem či asfaltovým recyklátem s následným 

zhutněním 

T: 08/2015 

 

USNESENÍ Č. 382/2015 

Povolení zřízení plochy pro graffiti - podchod u ZŠ Dobiášova, Rochlice 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost organizace Člověk v tísni, o.p.s. o využití ploch podchodu u ZŠ Dobiášova v Rochlicích pro 
využití jako povolenou plochu k vytváření graffiti. Plochy určené pro graffiti budou opatřeny 
tabulkou „majetek města Liberec“, kterou zajistí žadatel 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat žadatele 
o výsledku projednání žádostiv radě města 

T: 06/2015 
 

Záměr uzavření plánovací smlouvy - „Bytový dům – Zelená Střecha, Liberec - 
Františkov“ - informace o záměru 

Tento bod byl přerušen do příštího zasedání rady města. 

USNESENÍ Č. 383/2015 

Vodovodní a kanalizační řad - lokalita Ruprechtice - U Slunečních lázní 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost p. Ing. Romana Havlíka o pomoc s bezplatným převodem soukromého vodovodního 
a kanalizačního řadu v lokalitě Ruprechtice – U Slunečních lázní dle přílohy č. 2. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit stavebně-technické posouzení stávajícího stavu kanalizačního řadu (včetně kamerové 
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zkoušky) 

T:07/2015 
2. u společnosti SVS a.s. zjistit možnosti bezplatného předání vodovodního a kanalizačního 

řadu do jejich majetku, 

T:07/2015 
3. u společnosti SčVK a.s. poptat vypracování dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro 

účely územního a stavebního řízení v souvislosti s výstavbou vodojemu 

T:07/2015 
4. u společnosti SVS a.s. zjistit možnosti předběžného spolufinancování vodojemu 

a vodovodních řadů ze strany SVS a.s. 

T:08/2015 
5. zajistit vypracování odborného odhadu stavebních nákladů spojených s realizací stavby 

vodojemu 

T:10/2015 
 

USNESENÍ Č. 384/2015 

Březnická ulice - Dolní Hanychov - kolaudace 24 řadových domů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost ze dne 10. 3. 2015 podanou paní Mgr. Pavlou Kolářovou, ohledně problému s kolaudací 24 
řadových domů v ulici Březnická – Dolní Hanychov 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. vést jednání s panem Ing. V. Žihlou ve věci kolaudace komunikace (včetně dořešení dešťové 

a splaškové kanalizace) 

T:08/2015 
2. zajistit aktuálně stavebně technický stav místní komunikace Březnická – Dolní Hanychov 

T:08/2015 
3. zajistit dokumentaci ohledně stavebně technických úprav místní komunikace Březnická -

Dolní Hanychov  

T:10/2015 
 

USNESENÍ Č. 385/2015 

Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace k projektu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka 
Vratislavická“ vedenému v programu IOP pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09756 ve 
výši 19 279 099,- Kč, v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace včetně podmínek dle přílohy 
č. 2 
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a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
včetně podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace sídliště 
Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická“ vedenému v programu IOP pod 
registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09756, 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit finanční prostředky ve výši 
19 279 099,- Kč do rozpočtu města 

T: bez zbytečného odkladu 
 

USNESENÍ Č. 386/2015 

Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká – realizace akce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Oprava ulice Zeyerova, úsek 
ul. Slunečná - ul. Zhořelecká“ v souladu se Směrnicí rady č.3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec formou zakázky malého rozsahu IV. kategorie 

2. Návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce Oprava 
ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká dle přílohy č. 2 

3. Seznam dodavatelů, kteří budou v rámci akce vyzváni k podání nabídky a to: 
Dodavatel IČ 
Eurovia CS, a.s. 45274924 
Strabag, a.s. 60838744 
TSML, a.s. 25007017 
SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 
1.Jizerskohorská stavební, s.r.o. 49904884 
Colas CZ, a.s. 26177005 
Swietelsky, s.r.o. 48035599 
M – silnice, a.s. 42196868 
Chládek a Tintěra, a.s. 62743881 
Silnice Žáček, s.r.o. 44569432 
 

j m e n u j e  

1) Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
2. David Studený zástupce odboru SM 
3. Andrea Šedová zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
1. Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
2. Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
3. Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 

 
2) Hodnotící komisi včetně náhradníků: 
Jmenovaní členové: 
1. Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Magistrátu města Liberec  
2. Tomáš Kysela náměstek primátora 
3. Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
4. Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
5. David Studený zástupce odboru SM 
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Náhradníci: 
1. Tibor Batthyány primátor statutárního města Liberec 
2. Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
3. Ing. Ladislav Pivrnec zástupce odboru SM 
4. Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 
5. Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 

zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - 
ul. Zhořelecká“ 

T: 06/2015 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. 

Slunečná - ul. Zhořelecká“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení 
a vítězného uchazeče, 

T: 06/2015 

 

USNESENÍ Č. 387/2015 

Ulice Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci „ULICE KUBELÍKOVA 
(ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“ v souladu se Směrnicí rady č.3RM Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec formou zakázky malého rozsahu IV. 
kategorie 

2. Návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce ULICE 
KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT) dle přílohy č. 2 

3. Seznam dodavatelů, kteří budou v rámci akce vyzváni k podání nabídky a to: 
Dodavatel IČ 
Eurovia CS, a.s. 45274924 
Strabag, a.s. 60838744 
TSML, a.s. 25007017 
SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 
1.Jizerskohorská stavební, s.r.o. 49904884 
Colas CZ, a.s. 26177005 
Swietelsky, s.r.o. 48035599 
M – silnice, a.s. 42196868 
Chládek a Tintěra, a.s. 62743881 
Silnice Žáček, s.r.o. 44569432 
 

a  j m e n u j e  

1) Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
2. David Studený zástupce odboru SM 
3. Andrea Šedová zástupce odboru SM 
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Náhradníci: 
1. Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
2. Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
3. Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 

 
2) Hodnotící komisi včetně náhradníků: 
Jmenovaní členové: 
1. Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Magistrátu města Liberec  
2. Tomáš Kysela náměstek primátora 
3. Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
4. Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
5. David Studený zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
1. Tibor Batthyány primátor statutárního města Liberec 
2. Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
3. Ing. Ladislav Pivrnec zástupce odboru SM 
4. Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 
5. Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM  

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 

zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele stavebních prací na akci „ULICE KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - 
MOSTNÍ OBJEKT)“ 

T: 06/2015 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „ULICE KUBELÍKOVA (ÚSEK 

JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového 
řízení a vítězného uchazeče 

T: 06/2015 

 

USNESENÍ Č. 388/2015 

Oprava komunikace Puškinova – realizace akce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Oprava komunikace 
Puškinova“ v souladu se Směrnicí rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec formou zakázky malého rozsahu IV. kategorie 

2. Návrh zadávací dokumentace včetně všech příloh pro výběr zhotovitele v rámci akce Oprava 
komunikace Puškinova dle přílohy č. 2 

3. Seznam dodavatelů, kteří budou v rámci akce vyzváni k podání nabídky a to: 
Dodavatel IČ 
Eurovia CS, a.s. 45274924 
Strabag, a.s. 60838744 
TSML, a.s. 25007017 
SaM silnice a mosty, a.s. 25018094 
1.Jizerskohorská stavební, s.r.o. 49904884 
Colas CZ, a.s. 26177005 
Swietelsky, s.r.o. 48035599 
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M – silnice, a.s. 42196868 
Chládek a Tintěra, a.s. 62743881 
Silnice Žáček, s.r.o. 44569432 
 

a  j m e n u j e  

1) Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
2. David Studený zástupce odboru SM 
3. Andrea Šedová zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
1. Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
2. Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
3. Radka Fadrhoncová zástupce odb. SM 

 
2) Hodnotící komisi včetně náhradníků: 
Jmenovaní členové: 
1. Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Magistrátu města Liberec  
2. Tomáš Kysela náměstek primátora 
3. Ing. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
4. Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
5. David Studený zástupce odboru SM 

Náhradníci: 
1. Tibor Batthyány primátor statutárního města Liberec 
2. Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
3. Ing. Ladislav Pivrnec zástupce odboru SM 
4. Radka Fadrhoncová zástupce odboru SM 
5. Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 

zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace Puškinova“ 

T: 06/2015, 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace Puškinova“, 

předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: 06/2015 

 

USNESENÍ Č. 389/2015 

Rozbor činnosti Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace statutárního 
města Liberec za rok 2014, včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů 
pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený „Rozbor Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace statutárního města Liberec 
za rok 2014 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových 
organizací pro rok 2014“ 
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a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 
2014 za organizaci Městské lesy Liberec, p. o. – dle přílohy 
 

Narovnání finančního vztahu s Městským obvodem Liberec - Vratislavice nad 
Nisou 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 390/2015 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Rada města po projednání 
1. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1958/3, k. ú. Liberec, o vým. 16 m2, kupujícím v pořadí:  
a) Ing. Josef Ježek, Danuše Ježková, 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; 

b) Monika Votavová, Petr Votava, za kupní cenu: 20.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro 
kupujícího č. 1 

 
2. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 97/5 (dle GP č. 1471-57/2014, ze dne 5. 11. 2014, vzniklý 

oddělením z pozemku p. č. 97/2), k. ú. Růžodol I, o vým. 133 m2, kupujícím v pořadí:  
a) Alexandr Kendik, za kupní cenu 70.0 00,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 

podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města; 

b) Jezdecký klub Liberec, IČ: 46744533, se sídlem V Zátočině 28/15, Liberec XI-Růžodol1, 460 
01 Liberec, za kupní cenu: 69.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

 
3. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 530/4 díl a (dle GP č. 2138-15/2015, ze dne 7. 4. 2015, 

vzniklý oddělením z pozemku p. č. 530/4) k. ú.  Starý Harcov, o vým. 16 m2, kupujícímu: 
Společenství vlastníků pro dům Sosnová 466-477, IČ: 254 28 004, sídlem Liberec XV, 
Sosnonová 469/8, PSČ 460 01, za kupní cenu 9.000,- 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. 824/10 (dle GP č. 514-14/2015 ze dne 7. 4. 2015, vzniklý 

oddělením z pozemku p. č. 824/2), k. ú. Kateřinky u Liberce, o vým.42 m2, kupujícímu: 
Pavel Hillebrand a Simona Hillebrandová, za kupní cenu 13.000,- 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. 490/119, (dle GP č. 1035-22/2009, ze dne 22. 5. 2009, 

oddělený z pozemku p. č. 490/1) k. ú. Doubí u Liberce, o vým. 37 m2, kupujícím v pořadí:  
a) Zita Frydrychová, Miroslav Frydrych, za kupní cenu 36. 000,  - Kč, splatnou před podpisem 

kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města; 

b) Monika Votavová, Petr Votava, za kupní cenu: 35.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro 
kupujícího č. 1 

a  u k l á d á  
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Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 391/2015 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 
1. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 796/5, k. ú. Dolní Hanychov, o výměře 172m2 

formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemku p. č. 797, k. ú. Dolní 
Hanychov, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 112.000,- Kč, po vložení služebnosti 
cesty ve prospěch p. p. č. 798 a 796/1, k. ú. Dolní Hanychov; 

 
2. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.345/9, k. ú. Ruprechtice, o výměře 18m2, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu 16.000,-Kč. 

 
3. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 791/22, k. ú. Doubí u Liberce, o vým. cca 66 

m2, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 791/24, 797/2, k. ú. 
Doubí u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 33.000,- Kč. 

 
4. souhlasí 1) se záměrem  prodeje pozemku p. č. 548/2 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky 

o výměře 24 m2 formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
11.000,- Kč 2) se zřízením věcného břemene služebnosti. Věcné břemeno služebnosti zakládá 
právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny vedení 
veřejného osvětlení a sloupů veřejného osvětlení včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 548/2,  k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve 
prospěch statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČ: 00262978. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno bezúplatně na dobu životnosti stavby, tj. na dobu, po 
kterou je stavba schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
5. neschvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 1038/4 v k. ú. Vesec u Liberce o výměře 760 m2 

formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 325. 000,- Kč. 
 
6. neschvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 465/7 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky o výměře 

203 m2 formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 87. 000,- 
Kč. 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 392/2015 

Majetkoprávní operace - výkup pozemků 

Rada města po projednání 
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1. souhlasí s výkupem pozemku p. č. 257/160, (dle GP č. 699-259/2014 ze dne 21. 11. 2014, 
vzniklého oddělením z pozemku p. č. 257/24) k. ú. Radčice u Krásné Studánky, o vým. 55 
m2, prodávající: Jiří Beneš, Helena Benešová, za kupní cenu 46. 000,- Kč, kupující: 
statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1 

2. souhlasí s výkupem pozemku p. č. 259/6 (dle GP č. 699-259/2014 ze dne 21. 11. 2014 
vzniklého oddělením z pozemku p. č. 259/1), k. ú. Radčice u Krásné Studánky, o vým. 85 
m2, prodávající: Mgr. Vlasta Polreichová, za kupní cenu 76. 000,- Kč, kupující: statutární 
město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 393/2015 

Majetkoprávní operace - směna pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se směnou pozemků p. č.111/3, 111/4, 111/5(dle GP č. 868-48/2006, ze dne 10. 3. 2006, odděl. 
z pozemku p. č. 111/1), o vým. celkem 2.373 m2, pozemek p. č. 111/1(vymezený GP č. 1231-
61/2014 ze dne 24. 4. 2014 a zmenšený o pozemky p. č. 111/3, 111/4, 111/5), o vým. 744 m2, vše 
v k. ú. Horní Hanychov ve vlastnictví Lesy České republiky, s. p., IČ:42196451, DIČ: 
CZ42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 za pozemek p. č. 1940, k. ú. Liberec, 
o vým. 1.102 m2, ve vlastnictví STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 
1, IČ: 00262978, s doplatkem městu ve výši 1. 802. 400,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 394/2015 

Majetkoprávní operace - nabytí nemovitostí bezúplatným převodem 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s nabytím pozemků p. č. 1429/362 o výměře 34 m2, p. č. 1429/363 o výměře 20 m2 a p. č. 
1429/364 o výměře 28 m2 vše v k. ú. Rochlice u Liberce od: Česká republika – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 
a s uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
7564/ULB/2014“ dle přiloženého návrhu. 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 5. 2015 
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USNESENÍ Č. 395/2015 

Majetkoprávní operace - revokace usnesení - Klub biatlonu Ruprechtice 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 178/2015: 
pronájem části pozemku p. č. 2227/1 – 960 m2 (malorážková střelnice), p. č. 888/3 - 90 m2 
(pozemek pod budovou střelnice), p. p. č. 2227/2 – 50 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/3 
– 133 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/4 – 16 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/5 
- 17 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/6 – 82 m2 (pozemek pod budovou), a do výpůjčky 
část pozemku p. č. 2227/1 – 7.040 m2 (údržby a sekání trávy), vše v k. ú. Ruprechtice. Smlouva je 
na dobu neurčitou za roční nájemné 6.000,- Kč/rok pro Český svaz biatlonu - základní organizace 
Klub biatlonu č. 120 Ruprechtice, IČ: 64040267, zastoupený předsedou klubu Milanem Regnerem, 
se sídlem Krakonošova 330, 460 14 Liberec 14 za podmínky: umožnění přístupu na malorážkovou 
střelnici pro Sportovně střelecký klub Ruprechtice – Liberec, IČ: 46747249, zastoupený předsedou 
klubu Petrem Janouškem, kont. adresa Kropáčkova 351/3, 460 14 Liberec 14 a Sportovně 
střelecký klub Liberec (IČ: není zatím přiděleno - doplní), zastoupený předsedou Mgr. Hynkem 
Mikulčíkem, kont. adresou Krakonošova 330, 460 14 Liberec 14 

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 2227/1 – 960 m2 (malorážková střelnice), p. č. 888/3 - 90 m2 
(pozemek pod budovou střelnice), p. p. č. 2227/2 – 50 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/3 
– 133 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/4 – 16 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/5 
- 17 m2 (pozemek pod budovou), p. p. č. 2227/6 – 82 m2 (pozemek pod budovou), a do výpůjčky 
část pozemku p. č. 2227/1 – 7.040 m2 (údržby a sekání trávy), vše v k. ú. Ruprechtice. Smlouva je 
na dobu neurčitou za roční nájemné 6.000,- Kč/rok pro Český svaz biatlonu - základní organizace 
Klub biatlonu č. 120 Ruprechtice, IČ: 64040267, zastoupený předsedou klubu Milanem Regnerem, 
se sídlem Krakonošova 330, 460 14 Liberec 14 za podmínky: umožnění přístupu a možnost 
pronájmu příp. výpůjčky malorážkové střelnice pro Sportovně střelecký klub Ruprechtice – 
Liberec, IČ: 46747249, zastoupený předsedou klubu Petrem Janouškem, kont. adresa Kropáčkova 
351/3, 460 14 Liberec 14 a ČSS SSK Liberec, IČ: 03780171, zastoupený předsedou Mgr. Hynkem 
Mikulčíkem, kont. adresou Krakonošova 330, 460 14 Liberec 14 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 396/2015 

Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/98/0637 na část pozemku p. č. 549, v k. ú. Starý Harcov 
pro pana Karla Širokého dohodou ke dni 30. 9. 2015. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemní 
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smlouvy dohodou 

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 397/2015 

Majetkoprávní operace - pronájem prostoru určeného k podnikání (NP) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 171 m2 v ul. Pionýrů 976, Liberec 6 pro 
společnost Člověk v tísni o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem ul. Šafaříkova 635/24, Praha 2, za účelem 
provozování sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nájemné 1,-Kč/m2/rok, 
smlouva na dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 398/2015 

Majetkoprávní operace - služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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. 
374/1, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 656 k. ú. Ruprechtice, jehož součástí 
je stavba č. p. 393, Liberec XIV- Ruprechtice, jehož vlastníkem je v současné době Brázdová 
Alena. 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. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smlouvy ohledně věcného břemene dle schváleného usnesení  

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 399/2015 

Majetkoprávní operace -změna usnesení - služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
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a) zrušuje usnesení č. 845/2013 – 3 ze dne 5. 11. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo uložení NTL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provoz a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 675, k. ú. Dolní Hanychov, pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 
17, Ústí nad Labem  IČ: 272 95 567, za konečnou cenu 5. 000,- Kč bez DPH. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po 
kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V/19 ze dne 17. 4. 2012 a č. 285/2012/V/20 ze dne 17. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu a plynovodních přípojek, 

příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1562/5, 1567/2, 1568/2, 1568/8, 
1568/11, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 50.220,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. 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. 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 2/2013/V/11 ze dne 8. 1. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a to strpění uložení 

plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 329, k. ú. 
Staré Pavlovice, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 
567, za konečnou cenu 5. 000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 
vypočítána dle platného interního předpisu. 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 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. 329, k. ú. Staré Pavlovice na dobu životnosti 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 328/3, k. ú. Staré 
Pavlovice, jehož vlastníkem je v současné době Helikar Aleš. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 10. 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. 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 1108/2014/5 ze dne 2. 12. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 785/1, k. ú. Ruprechtice na 

dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 785/6, k. ú. Ruprechtice, jejichž 
vlastníkem jsou v současné době Ing. Martin Černý a Hana Černá. Konečná cena za zřízení 
služebnosti činí 6. 400,- Kč bez DPH a je vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu neurčitou. 

5. 
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/14 ze dne 22. 5. 2012 a usnesení č. 123/2011/V/11 ze dne 

8. 2. 2011 
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. 211/1, 211/2, 1443/86, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 217/2, 218/5, k. ú. Ruprechtice, součástí pozemku p. č. 218/5, k. ú. 
Ruprechtice je budova č. p. 1183, Liberec IV – Ruprechtice. Vlastníkem pozemků je 
v současné době Bc. Radim Wieser. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5. 375,- Kč bez 
DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 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. 
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a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 400/2015 

VZMR - ZŠ Liberec - ul. U školy - rekonstrukce školní kuchyně 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Vyloučení uchazečů, kteří nesplnili podmínky zadávacího řízení „ZŠ Liberec - ul. U Školy - 
rekonstrukce školní kuchyně“: Pastali s.r.o. (IČ:24737364), Termil a. s. (IČ:25490885 

z r u š u j e  

zadávací řízení v rámci zakázky „ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní kuchyně“ 
zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV. kategorie. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy zajistit ve spolupráci s odborem 
právním a  veřejných zakázek odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazečů dle přílohy č. 1 a přílohy 
č. 2 a zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky dle přílohy č. 3. 
 

USNESENÍ Č. 401/2015 

Schválení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky na realizaci zakázky „ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní 
kuchyně“ 

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to firmu Syban s.r.o., ul. 28. října 60/44, 460 07 
Liberec, IČ: 25401343. 

3. uzavření smlouvy o dílo s firmu Syban s.r.o., ul. 28. října 60/44, 460 07 Liberec, IČ: 
25401343, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 4.444.444,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1  

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy ve spolupráci s odborem právním 
a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s firmou Syban s.r.o., ul. 
28. října 60/44, 460 07 Liberec, IČ: 25401343. 

T: 10. 6. 2015 

 

USNESENÍ Č. 402/2015 
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Přijetí MCU Koloseum, o.p.s. za člena Sdružení pro veletrh dětské knihy 
v Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přijetí MCU Koloseum, o.p.s. za člena Sdružení pro veletrh dětské knihy v Liberci 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, informovat 
o přijatém usnesení předsedkyni Sdružení pro veletrh dětské knihy v Liberci Dagmar Helšusovou 

T: 05/2015 
 

USNESENÍ Č. 403/2015 

Úprava Pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání (FPRV) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s úpravou pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání doplněním účelu poskytnutí dotace 
o podporu pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 404/2015 

Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání na území města 
Liberec do roku 2020 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání na území města Liberec do roku 2020 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, zveřejnit schválený 
dokument na webových stránkách statutárního města Liberec 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 405/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 

Rada města po projednání 



 
 
 

19

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 1.200.000 Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, 
příspěvkové organizaci, na provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v roce 2015, 

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: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 406/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup 
knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové 
organizaci, na nákup knihovního fondu (akvizici) v roce 2015, 

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: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 407/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 150.000 Kč společnosti Bohemia JazzFest, o.p.s. na festivalový 
koncert v Liberci v rámci mezinárodního jazzového festivalu BJF 2015, 

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: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 408/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
provoz společnosti Spacium, o.p.s. 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 200.000 Kč na provozní náklady obecně prospěšné společnosti 
Spacium v roce 2015, 

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: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 409/2015 

Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního 
fondu v rámci I. výzvy roku 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací dle „Návrhu správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací 
z Kulturního fondu SML v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 826.600,- Kč 
žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2, 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML se žadateli 
uvedenými jmenovitě v příloze č. 2 podle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace, 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací 
z Kulturního fondu SML a uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 410/2015 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací dle „Návrhu správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
v celkové výši 717.000,- Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví statutárního města 
Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě  v příloze podle schválené vzorové veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací 
z Fondu zdraví statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 
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T: 28. 5. 2015 
 

USNESENÍ Č. 411/2015 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací dle „Návrhu správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 430. 500,- Kč 
žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání statutárního města Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě  v příloze podle 
schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních 
smluv Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28. 5. 2015 
 

USNESENÍ Č. 412/2015 

Návrh správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací dle „Návrhu správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec 
na přidělení dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ 
v celkové výši 300.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence statutárního města 
Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě  v příloze podle schválené vzorové veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací 
z Fondu prevence statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 413/2015 

Návrh Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti 
v regionu Liberec na přidělení finančních příspěvků pro poskytovatele služeb 
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v sociální oblasti z rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu 
statutárního města Liberec na rok 2015 dle „Návrhu Řídící pracovní skupiny KPSS v regionu 
Liberec v rámci výzvy“ v celkové ve výši 4. 996. 000,- Kč žadatelům jmenovitě uvedených 
v příloze 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v soc. oblasti uvedené 
jmenovitě  v příloze podle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních 
příspěvků 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
finančních příspěvků z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti a uzavření 
veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 414/2015 

Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedených v přílohách č. 1 - 7 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit návrhy vzorových veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace uvedených v přílohách č. 1 - 7 ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 415/2015 

Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytu ve vlastnictví statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
Petikové Monice, prostor č. 7 
Grundzovi Pavlovi, prostor č. 13b 
2. prodloužení nájmu u bytu standardního 

Vihanové Terezii – byt č. 6, o velikosti 3+1 
3. přidělení bytu startovacího 
Čížkové Janě – byt č. 16, o velikosti 2+kk 
náhradník: Široká Kateřina 

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
1. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v jednotkách nízkého 

standardu s Petikovou Monikou do 30. 11. 2015 a Grundzou Pavlem do 30. 11. 2015, 
2. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt standardní s Vihanovou Terezií na 

dobu neurčitou, 
3. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s Čížkovou Janou, náhradník: Široká Kateřina. 

T: 6/2015 

 

USNESENÍ Č. 416/2015 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast 
libereckého pěveckého sboru Severáček v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze 
v roce 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení Kruh přátel Severáčku na 
účast libereckého pěveckého sboru Severáček v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze v roce 
2015, 

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: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 417/2015 

Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 
 

USNESENÍ Č. 418/2015 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (LB/1176/S, 
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CZ.1.13/2.1.00/27.01176) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění 
a řízení tematického IPRM (CZ.1.13/2.1.00/27.01176) dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 419/2015 

Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 420/2015 

Schválení projektových záměrů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

A .   

1. projektový záměr Snížení rizik modernizací JSDH města Liberec dle přílohy č. 1 
2. vlastníka projektu Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka magistrátu 
3. zahájení přípravy projektu 
B.  
1 .  projektový záměr Zateplení objektu ZŠ U Školy - budova II. dle přílohy č. 2 
2. vlastníka projektu Jaroslava Schejbala, vedoucího odboru majetkové správy 
3. zahájení přípravy projektové žádosti pro programové období 2014-2020 
C .   
1 .  projektový záměr Regenerace kamerového a dohlížecího systému města Liberec dle přílohy 

č. 3 
2 .  vlastníka projektu Mgr. Ladislava Krajčíka, ředitele MP Liberec 
3 .  zahájení přípravy projektu 

a  u k l á d á  
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1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, zahájit přípravu projektu 

T: 09/2015 
2. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, pokračovat v přípravě podkladů 

pro projektovou žádost 

T: 09/2015 
3. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli MP Liberec, zahájit přípravu projektu 

T: 09/2015 

 

USNESENÍ Č. 421/2015 

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR a ve správě 
Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti statutárního města Liberec o bezúplatný převod pozemků parc. č. 42/1 a 119/2 
v k. ú. Krásná Studánka, parc. č. 6/2 a 295/1 v k. ú. Pilínkov, parc. č. 1038/6 a 1038/7 v k. ú. 
Vesec u Liberce a parc. č. 1553/2, 1553/7, 1553/8,  1553/9,  1553/10,  1553/11, 1553/12, 1553/13, 
1555/3, 1578/5, 1578/6 a 1578/11 v k. ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví České republiky a správě 
Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec (zák. č. 503/2012 Sb.) 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh pozemků doporučených k podání 
žádosti o bezúplatný převod ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 422/2015 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Bazén 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Bazén Liberec podle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 423/2015 

Dodatek č. 1 k dotaci na Varovný systém 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace v souvislosti s realizací projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi 
v ORP Liberec, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.10583, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace  (změna) 
i. č. EDS 115D112000755 dle přílohy č. 1 a Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze Státního fondu životního prostředí ČR) dle 
přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit přijetí dotace a Dodatek č. 1 ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: květen 2015 

 

USNESENÍ Č. 424/2015 

Realizace centralizovaného nákupu energií (elektřina a zemní plyn) 
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Realizaci centralizovaného nákupu elektřiny (NN a VN) a zemního plynu (maloodběr 
a velkoodběr) prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno pro kalendářní období 
roku 2016 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora města, realizovat veškeré potřebné kroky, které přispějí 
k bezproblémovému nákupu komodit elektřiny a zemního plynu pro kalendářní období roku 2016 
a to za co nejnižší ceny, dle aktuální burzovní poptávky 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 425/2015 

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec 
na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 
2015“ v celkové výši 1.232.100 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě v příloze č. 1 podle schválené vzorové 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení 
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T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 426/2015 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na akci "Liberecký 
jarmark a Krajské slavnosti" 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

výjimku z obecně zavázané vyhlášky statuárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve 
znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 13. 6. 2015 na 
den 14. 6. 2015 od 23:00 do 06:00 hodin, z důvodu konání akce „Liberecký jarmark a Krajské 
slavnosti“  

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, informovat ostatní pořadatele akce o stanovení 
výjimky 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 427/2015 

Účast studentky při jednání hodnotící komise 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účast studentky BcA. Elišky Karešové, při jednáních hodnotící komise ve výběrovém řízení 
„Vizuální identita pro Liberec“ za předpokladu že bude dodržena mlčenlivost dle § 75 odst. 6 ZVZ 
a nebudou v práci použita žádná konkrétní jména a jiné skutečnosti 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, informovat ostatní členy komise o přítomnosti 
studentky na jednáních komise 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 428/2015 

Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Osečná o výkonu přenesené 
působnosti na úseku přestupků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Osečná o výkonu přenesené působnosti na úseku 
přestupků v rozsahu ustanovení § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů; 

a  u k l á d á  
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Mgr. Jitce Štíchové, vedoucí odboru správního a živnostenského, zajistit podepsání veřejnoprávní 
smlouvy primátorem statutárního města Liberec, panem Tiborem Batthyánym 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 429/2015 

Protokol o následné kontrole organizace Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole organizace Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková 
organizace, Liberec 2 uskutečněné v roce 2014, včetně návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, zabývat se zjištěným 
nedostatkem a zajistit jeho nápravu. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 430/2015 

Zánik mandátu zastupitele pana Jiřího Čečka 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva 
k projednání vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva pana Jiřího Čečka 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva 
pana Jiřího Čečka k projednání zastupitelstvu města.  

T: 27. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 431/2015 

Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací dle „Návrhu správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015“ v celkové výši 95. 000 Kč žadatelům 
jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
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statutárního města Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě  v příloze č. 1 podle schválené 
vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu 
pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních smluv 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28. 5. 2015 

 

USNESENÍ Č. 432/2015 

Návrh na nominaci řádného člena a jeho alternáta do Monitorovacího výboru 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za statutární město 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na nominaci Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora, do funkce řádného člena 
Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a návrh na 
nominaci Ing. Jiřího Horáka, nového vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací, jakožto 
jeho alternáta 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, nominovat Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora, do 
funkce řádného člena Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod a Ing. Jiřího Horáka, nového vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací, do 
funkce jeho alternáta. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 433/2015 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti 
a.s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem 
v Teplicích, Přítkovská 1689, 41550, IČ:49099469, která se koná dne 18. 6. 2015 v 10:00 hodin 
v Krušnohorském divadle v Teplicích (U Císařských lázní 4, Teplice) 

d o p o r u č u j e  d e l e g o v a t  

pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města, jako zástupce 
statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s. 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit materiál zastupitelstvu města Liberec 
k projednání 

T: 28. 5. 2015 
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USNESENÍ Č. 434/2015 

Přijetí účelové dotace na rok 2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

oznámení o finanční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje z podprogramu Podpora jednotek 
požární ochrany obcí Libereckého kraje na rok 2015 na nákup 16 ks přenosných radiostanic pro 
JSDH města Liberec 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na rok 2015, na nákup 16 ks přenosných 
radiostanic pro JSDH města Liberec ve výši 54.250,-Kč 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthánymu, primátorovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi 
Libereckým krajem a statutárním městem Liberec; 

T: 5/2015 

 

Zřízení Osadního výboru sídliště Broumovská 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

 

USNESENÍ Č. 435/2015 

Vypsání výběrových řízení na zakázku Vybrané elektronické služby statutárního 
města Liberec a jeho organizací – systém řídící kontroly a na zakázku Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – dopravní 
plánování 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 
zakázku na dodávku zakázky Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 
organizací – systém řídící kontroly 

 
2. zadávací dokumentaci Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 

organizací – systém řídící kontroly dle přílohy č. 1 
 
3. seznam oslovených firem: 
Obchodní firma:  DYNATECH s.r.o. 
Sídlo: Brno, Mlýnská 13, PSČ 602 00  
Identifikační číslo: 255 01 003 
 
Obchodní firma: FINAPP group s.r.o.  
Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 799/48, PSČ 110 00   
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Identifikační číslo: 267 39 062  
 
Obchodní firma: Eurodan, s.r.o.  
Sídlo: Praha 4 - Nusle, Marie Cibulkové 394/19, PSČ 140 00   
Identifikační číslo: 273 78 802 
 
Obchodní firma: MARBES CONSULTING s.r.o.  
Sídlo: Plzeň, Brojova 2113/16, PSČ 326 00 
Identifikační číslo: 252 12 079  
 
Obchodní firma: CORTIS Consulting s.r.o.  
Sídlo: Plzeň, Teslova 1202/3, PSČ 301 00   
Identifikační číslo: 263 97 668  
 
4. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci tohoto výběrového řízení: 
Ing. Martin Čech pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru 
  strategického rozvoje a dotací 
Ing. Zbyněk Vavřina odbor informatiky a řízení procesů 
Mgr. Eliška Štochlová odbor právní a veřejných zakázek 
 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Dana Štefanová vedoucí oddělení strategického rozvoje 
Ing. Alfons Rokoš odbor strategického rozvoje a dotací 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek 
 
5. složení komise pro posouzení nabídek v rámci tohoto výběrového řízení: 
Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
Ing. Martin Čech pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru 
  strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Ing. Jan Punčochář komise pro veřejné zakázky 
Ing. Zbyněk Vavřina odbor informatiky a řízení procesů 
Mgr. Eliška Štochlová odbor právní a veřejných zakázek 
 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Ing. Alfons Rokoš odbor strategického rozvoje a dotací 
PhDr. Jaromír Baxa, PhD. komise pro veřejné zakázky 
Ing. Pavel Přenosil vedoucí oddělení ÚAP a GIS 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek 
 
6. vypsání výběrového řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 

zakázku na dodávku zakázky Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 
organizací – dopravní plánování 

 
7. zadávací dokumentaci Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 

organizací – dopravní plánování dle přílohy č. 3 
 
8. seznam oslovených firem: 
Obchodní firma: AF-CITYPLAN s.r.o. 
Sídlo: Jindřišská 889/17, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 
Identifikační číslo: 47307218  
 
Obchodní firma: PBA INTERNATIONAL PRAGUE, spol. s r.o. 
Sídlo: Jankovcova 1114/23, Praha 7, PSČ 170 00 
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Identifikační číslo: 26429306 
 
Obchodní firma: Inovace v dopravě, o. s. 
Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00 
Identifikační číslo: 26554402 
 
Obchodní firma: UDIMO, spol. s r.o. 
Sídlo: Sokolská tř. 8, Ostrava - Mor. Ostrava, PSČ 702 00 
Identifikační číslo: 44740069 
 
Obchodní firma: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 
Sídlo: Sokolovská 100/94, Praha 8, PSČ 186 00 
Identifikační číslo: 45797170 
 
9. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci tohoto výběrového řízení: 
Ing. Martin Čech pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru 
  strategického rozvoje a dotací  
Ing. Zbyněk Vavřina odbor informatiky a řízení procesů 
Mgr. Eliška Štochlová odbor právní a veřejných zakázek 
 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Dana Štefanová vedoucí oddělení strategického rozvoje 
Ing. Alfons Rokoš odbor strategického rozvoje a dotací 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek 
 
10. složení komise pro posouzení nabídek v rámci tohoto výběrového řízení: 

Mgr. Jan Korytář náměstek primátora 
Ing. Martin Čech pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru 
 strategického rozvoje a dotací 
PhDr. Jaromír Baxa, PhD. komise pro veřejné zakázky 
Ing. Zbyněk Vavřina odbor informatiky a řízení procesů 
Mgr. Eliška Štochlová odbor právní a veřejných zakázek 
 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Ing. Alfons Rokoš odbor strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Ing. Jan Punčochář komise pro veřejné zakázky 
Ing. Pavel Přenosil vedoucí oddělení ÚAP a GIS 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit vypsání výběrových řízení a vyhodnocení 
výběrových řízení na dodavatele zakázek a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 7/2015 

 

USNESENÍ Č. 436/2015 

Volnočasové plochy Liberec I. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  
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usnesení rady města č. 371/2015 ze dne 5. 5. 2015 v plném znění 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt "Volnočasové plochy Liberec I." se 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 
48035599 ve znění dle přílohy č. 1 
a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření předmětného dodatku ke 
smlouvě o dílo. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 437/2015 

Plnění usnesení rady města za měsíc duben 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 jsou 
navrženy v předložené zprávě. 
 

USNESENÍ Č. 438/2015 

Hodnocení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. 4. 2015 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 30. dubna 2015, primátora města Tibora Batthyányho, náměstka primátora Mgr. Jana 
Korytáře, náměstka primátora Tomáše Kyselu a tajemníka Magistrátu města Liberec Ing. Jindřicha 
Fadrhonce. 

 

USNESENÍ Č. 439/2015 

Organizační zajištění 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 27. května 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města ve středu 27. května 2015 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Zánik mandátu zastupitele pana Jiřího Čečka 
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USNESENÍ Č. 440/2015 

Organizační zajištění 5. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 
května 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 5. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. května 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. Zřízení osadního výboru sídliště Broumovská  
4. Majetkoprávní operace – MO Liberec Vratislavice n. N.  
5. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků  
6. Přehled plánovaných nezbytných oprav MŠ a ZŠ v roce 2015  
7. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 
8. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 
9. Majetkoprávní operace – výkup pozemků 
10. Majetkoprávní operace – směna pozemků 
11. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti bezúplatným převodem 
12. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML v rámci  

I. výzvy roku 2015 
13. Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML na přidělení dotací z Fondu pro 

partnerskou spolupráci SML v rámci I. výzvy roku 2015 
14. MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního  

a kanalizačního řadu SVS a.s.  
15. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové 

sady“ 
16. Schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění  

a řízení tematického IPRM“ 
17. Schválení dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 

život v Liberci“ 
18. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR a ve správě Státního 

pozemkového úřadu na SML 
19. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Bazén Liberec 
20. Darovací smlouva – Valašská ulice  
21. Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného  
22. Úprava Pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání (FPRV) 
23. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti poboček 

Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 
24. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup knihovního 

fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 
25. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce 

Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 
26. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz společnosti 

Spacium, o.p.s. 
27. Návrh správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu v rámci  

I. výzvy roku 2015 
28. Návrh správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. výzvy 

roku 2015 
29. Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací v 1. kole 

roku 2015 
30. Návrh správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci  

I. výzvy roku 2015 
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31. Návrh Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti v regionu  
Liberec na přidělení finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu 
SML na rok 2015 

32. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast libereckého 
pěveckého sboru Severáček v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze v roce 2015 

33. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 

34. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města                     
ze dne 30. 04. 2015 

35. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 

 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
k usnesení č. 374/2015 
k usnesení č. 375/2015 
k usnesení č. 376/2015 
k usnesení č. 377/2015 
k usnesení č. 378/2015 
k usnesení č. 383/2015 
k usnesení č. 385/2015 
k usnesení č. 386/2015 
k usnesení č. 387/2015 
k usnesení č. 388/2015 
k usnesení č. 389/2015 
k usnesení č. 400/2015 
k usnesení č. 401/2015 

k usnesení č. 405/2015 
k usnesení č. 406/2015 
k usnesení č. 407/2015 
k usnesení č. 408/2015 
k usnesení č. 409/2015 
k usnesení č. 410/2015 
k usnesení č. 411/2015 
k usnesení č. 412/2015 
k usnesení č. 413/2015 
k usnesení č. 414/2015 
k usnesení č. 416/2015 
k usnesení č. 425/2015 

 
 

V Liberci dne 21. května 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOHODA O ÚHRADĚ ÚJMY A O VYPO-

ŘÁDÁNÍ ČASOVĚ ROZLIŠENÉHO NÁ-

JEMNÉHO  

 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly tyto strany: 

 

 

 

Technické služby města Liberce a.s., IČ: 250 07 017 

se sídlem Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 

zast. předsedou představenstva PhDr. Jaromírem Baxou, PhD. 

 

na straně jedné  

 

a 

  

Statutární město Liberec, IČ: 006 22 978 

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

zast. primátorem města Tiborem Batthyánym  

 

na straně druhé  

 

 

ujednaly tuto  

 

dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného: 

 

 

I. 

 

 Dne 10.12.2013 byla mezi společností Technické služby města Liberce a.s. a Statutár-

ním městem Liberec uzavřena darovací smlouva č. 8/13/1111 (dále jen „darovací smlouva“), 

Příloha k usnesení č. 374/2015
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kterou byly Statutárnímu městu Liberec darovány nemovitosti tvořící hřbitovy popsané v článku 

1. darovací smlouvy (dále jen „hřbitovy“). 

 

 Darovací smlouva byla schválena usnesením Rady Statutárního města Liberec č. 

730/2013 dne 17.9.2013 a usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. 186/2013 dne 

26.9.2013. 

 

 Darovací smlouva byla vložena do katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního úřa-

du pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec ze dne 27.1.2014, pod sp.zn. V-

8412/2013, s právními účinky vkladu ke dni 19.12.2013. Hřbitovy tedy přešly do výlučného 

vlastnictví Statutárního města Liberec. 

 

 V souladu s platnou právní úpravou vstoupilo Statutární město Liberec do právního po-

stavení pronajímatele ohledně všech nájemních smluv uzavřených dříve společností Technické 

služby města Liberce a.s. na nájem jednotlivých hrobových míst na hřbitovech.  

 

 

II. 

 

 V souvislosti s přechodem práv a povinnosti z nájemních smluv k hrobovým místům 

bylo třeba vypořádat časové rozlišení nájmu za hrobová místa, tedy rozlišit částky nájemného 

za nájem hrobových míst, které se vztahují k nájmu hrobových míst před 1.1.2014 a částky 

nájemného vztahující se k nájmu hrobových míst po 1.1.2014. Po předložení podkladů 

k časovému rozlišení nájmů společností Technické služby města Liberce, a.s. rozhodla o časo-

vém rozlišení nájmu Rada Statutárního  města Liberce usnesením č. 4/2014 ze dne 25.2.2014 

v působnosti valné hromady podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 

v postavení jediného akcionáře akciové společnosti a představenstvu Technických služeb města 

Liberce, a.s. a uložila zaslat na účet 5.727.748,-Kč z důvodu vypořádání časového rozlišení ná-

jmu za hrobová místa. Tento pokyn Rady Statutárního města Liberce realizovala společnost 

Technické služby města Liberce, a.s. převodem finančních prostředků na účet Statutárního měs-

ta Liberce uvedený v rozhodnutí Rady Statutárního města Liberec dne 27.2.2014. 

 

 Současně bylo Radou Statutárního města Liberec představenstvu společnosti Technické 

služby města Liberce a.s. ohledně další sporné částky za nájem hrobových míst uloženo, aby 

Statutárnímu městu Liberec zaslalo písemné zdůvodnění vzniku rozdílu ve výpočtu časového 

rozlišení nájmů za hrobová místa, včetně přesného uvedení pochybení, které takový rozdíl 

zapříčinilo. 

 

 Na základě provedené podrobné kontroly za účasti zástupců společnosti Technické služ-

by města Liberce, a.s. a zástupců Statutárního města Liberec bylo po provedení inventury smluv 

k nájmu hrobových míst zjištěno, že celková částka časového rozlišení nájmu, která má být Sta-

tutárnímu městu Liberec uhrazena, činí dle dat předaných společností Technické služby města 

Liberce, a.s. 6.465.665,24,- Kč. Jelikož z této částky byla již částka ve výši 5.727.748,90,- Kč 

v roce 2014 uhrazena na bankovní účet SML, je společnost Technické služby města Liberce, 

Příloha k usnesení č. 374/2015
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a.s. povinna Statutárnímu městu Liberec uhradit dlužnou částku časově rozlišeného nájemného 

ve výši rozdílu mezi výše uvedenými částkami, tedy 737.916,34,- Kč. Obě strany této dohody 

tuto částku považují za řádně a úplně zjištěnou. Částka dosud vypořádána nebyla. 

 

III. 

 

 Mezi účastníky byla uzavřena dne 10.12.2013 smlouva o úhradě újmy č. 8/13/1110, 

jejímž předmětem byla úhrada újmy spojená s převodem hřbitovů ze společnosti Technické 

služby města Liberce a.s. na Statutární město Liberec. Dle této smlouvy se Statutární město 

Liberec zavázalo uhradit újmu, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. v přímé 

souvislosti s darováním hřbitovů ve lhůtě do 31.12.2014. Tato újma dosud vypořádána nebyla. 

 

 Technické služby města Liberce, a.s. v souvislosti s řádným vypořádáním majetkové 

újmy s převodem hřbitovů na Statutární město Liberec a smlouvy č. 8/13/1110 požádaly o vy-

pracování znaleckého posudku znalce z oboru ekonomika Ing. Otto Šmídu, který ve svém po-

sudku č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 stanovil výši újmy na částku 1.768.077,-Kč. Zna-

lecký posudek je přiložen jako příloha č. 1 této dohody a tvoří její neoddělitelnou součást. Sta-

tutární město Liberec si v souvislosti s vypořádáním těchto nároků pak nechalo vypracovat re-

vizní znalecký posudek společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 25761421, se sídlem Praha 1 

- Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000 (dále jen „EQUITA Consulting s.r.o.“). Dle 

revizního znaleckého posudku ze dne 5.12.2014 je závěr znaleckého posudku Ing. Šmídy oh-

ledně celkové výše újmy společnosti Technické služby města Liberce, a.s. z darování hřbitovů 

nepřesný a nelze jej přijmout. Celková výše újmy, která společnosti Technické služby města 

Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů dle revizního posudku společnosti EQUITA 

Consulting s.r.o. činí 1.600,772,- Kč. Revizní znalecký posudek je přiložen jako příloha č. 2 této 

dohody a tvoří její neoddělitelnou součást. 

 

Rada Statutárního města Liberec dne 10.2.2015 usnesením č. 84/2015 schválila výši 

újmy, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. vznikla v důsledku darování hřbi-

tovů Statutárnímu městu Liberec, vyčíslenou ve znaleckém posudku společnosti EQUITA 

Consulting s.r.o. č. R42767/14 ze dne 5.12.2014 ve výši 1.600,772,- Kč a uložila příslušným 

osobám informovat představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. o vyčíslení 

újmy vzniklé společnosti Technické služby města Liberce a.s. v důsledku darování hřbitovů dle 

revizního znaleckého posudku společnosti EQUITA Consulting s.r.o. 

 

Představenstvo TSML na jednání dne 23.3.2015 vzalo na vědomí informace o nedokon-

čení vypořádání převodu hřbitovů a pověřilo členy představenstva, aby ve spolupráci s výkon-

ným ředitelem jednali s představiteli Statutárního města Liberec o narovnání. Představenstvo 

společnosti nepřijalo usnesení, kterým by odsouhlasilo výši újmy dle revizního posudku společ-

nosti Equita Consulting s.r.o. Následně na jednání představenstva dne 15.4.2015 vzalo na vě-

domí návrh dohody o narovnání stanovující výši újmy ve výši 1.675.038 Kč, tedy částku, která 

odpovídá nárokům Technických služeb města Liberce, a.s. po částečném snížení požadavků na 

úhradu nákladů právního zastoupení; a to ve snaze najít kompromisní řešení pro usnadnění do-

jednání dohody o narovnání. 
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IV. 

 

 Na základě jednání zástupců Technických služeb města Liberce, a.s. a zástupců Statu-

tárního města Liberec strany uzavírají tuto dohodu o úhradě újmy a o vypořádání časově rozli-

šeného nájemného. 

 

 Statutární město Liberec se zavazuje uhradit újmu dle smlouvy č. 8/13/1110 

v návaznosti na vyčíslení ve  znaleckých posudcích č. 1395/50/14 vypracovaném Ing. Otto 

Šmídou a č. R42767/14 ze dne 5.12.2014 vypracovaném společností EQUITA Consulting 

s.r.o. částku 1.675,038,- Kč, která odpovídá výši újmy, která společnosti Technické služby měs-

ta Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů. 

 

  

 

 Úhradou uvedené částky budou vzájemné závazky z titulu smlouvy o úhradě újmy č. 

8/13/1110 zcela vypořádány. 

 

 

V. 

 

 Na základě dohody o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného pak 

strany tímto provádějí zápočet vzájemných závazků a pohledávek vyplývajících ze smluvních 

vztahů v souvislosti s převodem hřbitovů takto: 

 

- Statutární město Liberec započítává svoji pohledávku vůči společnosti Technické služby 

města Liberce, a.s. z titulu časového rozlišení nájmů hřbitovů ve výši 737.916,34,-Kč, a 

- Společnost Technické služby města Liberce, a.s. započítává svoji pohledávku vůči 

Statutárnímu městu Liberec z titulu újmy, která společnosti Technické služby města 

Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů Statutárnímu městu Liberec ve výši 

737.916,34,-Kč, 

čímž v rozsahu započtení shora uvedené pohledávky zanikají. 

 

Zůstatek pohledávky společnosti Technické služby města Liberce, a.s. vůči Statutárnímu 

městu Liberec z titulu újmy, která společnosti Technické služby města Liberce, a.s., která vznik-

la v důsledku darování hřbitovů Statutárnímu městu Liberec po provedeném započtení činí 

937.121,66Kč. 

 

 Zůstatek pohledávky ve výši 937.121,66,-Kč bude uhrazen Statutárním městem Liberec 

společnosti Technické služby města Liberce, a.s. nejpozději do 31.03.2016. 
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VI. 

 

 Strany podpisem této dohody prohlašují, že dohodu podepisují dobrovolně, je odrazem 

jejich svobodné a vážně míněné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 

Uzavření dohody  schválilo představenstvo společnosti  Technické služby města Li-

berce a.s. dne …  pod usnesením č….. 

 

Uzavření dohody  schválilo Zastupitelstvo  města Liberec dne..  pod usnesením č. …. . 

 

 

 

V Liberci dne ........................     V Liberci dne ........................ 

 

 

 

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

Technické služby města Liberce a.s.    Statutární město Liberec 

zast. předsedou představenstva    zast. primátorem města 

PhDr. Jaromírem Baxou, PhD.    Tiborem Batthyány 
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Příloha č.1 - Návrh dodatku č. 19 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1. 5. 2009  

Dodatek č. 19  

 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1. 5.2009 

ev. č. SML 10/09/0149 , ev. č. DPMLJ 2 107 0910 

(dále jen „Dodatek“) 

 

uzavřený mezi:  

 

Statutárním městem Liberec  

IČO: 002 62 978,  

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

Zastoupeným: Tiborem Batthyánym, primátorem,  

(dále jen „objednatel“ či „SML“) na straně jedné  

a  

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  

IČO: 473 11 975,  

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,  

Zastoupeným: Ing. Martinem Čulíkem, předsedou představenstva a Prof. Ing. Josefem Šedl-

bauerem Ph.D., místopředsedou představenstva  

(dále jen „dopravce“ či „DPMLJ“) na straně druhé, 

 

společně se Statutárním městem Liberec dále jen „smluvní strany“ 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A) Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stano-

veného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/456/2010 uza-

vřená mezi Libereckým krajem a Dopravním podnikem Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

byla platná do 31. prosince 2014 a smluvní strany mají zájem na zajištění podílu základní 

dopravní obslužnosti na příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad 

Nisou i v roce 2015 a 2016. 
 

B) Z důvodu oboustranného zájmu Města i Kraje na dopravní integraci příměstské tramvajo-

vé trati č. 545 011 Liberec – Jablonce nad Nisou, s ohledem na veřejný zájem v oblasti ve-

řejné osobní dopravy a s ohledem na odpovědnost smluvních stran dle § 3 zákona č. 

194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 

dle kterého kraje a obce odpovídají za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a 

spojů, je účelné, aby doprava na předmětné trati byla zajištěna jediným dopravcem, které-
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ho v souladu s příslušnými právními předpisy určí Město za finančního přispění Kraje, a 

to pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016.  
 

C) Kraj dle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a 

o změně dalších zákonů, souhlasí s tím, že Město bude zajišťovat veřejné služby 

v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou mimo svůj územní obvod na 

předmětné trati.  

 

D) Podstatná část výkonů na předmětné tramvajové trati je vedena na území Města a na úze-

mí Statutárního města Jablonce nad Nisou a je zařazena do systému základní dopravní ob-

služnosti Města a Statutárního města Jablonec nad Nisou. Tyto výkony jsou zajištěny na 

základě smluv o závazku veřejné služby, které má Město a Statutární město Jablonec nad 

Nisou uzavřené s příslušným dopravcem. Město zajistí provozování i částí spojů vymeze-

ných v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 
 

 

Článek I. 

ÚČEL DODATKU 

1. Dodatek je vypracován za účelem zajištění dopravní obslužnosti Kraje na částích spojů 

vymezených v Příloze č. 1 (linka TRAM č. 11) tohoto dodatku a v rozsahu, ve kterém 

se nacházejí za hranicemi územního obvodu objednatele, dopravcem v návaznosti na 

dopravní obslužnost zajišťovanou na základě Smlouvy, a to za níže smluvenou odměnu 

a pro níže smluvené období.  

 

Článek II. 

PŘEDMĚT DODATKU 
 
1. Tímto dodatkem se rozšiřují parametry Smlouvy pro období od 1.1.2015 do 31.12.2016.  

2. Pokud z ustanovení tohoto Dodatku nevyplývá jinak, tento Dodatek nenahrazuje 

Smlouvu, ani žádný její platný dodatek. Tento Dodatek rozšiřuje rozsah dopravní ob-

služnosti zajišťované dopravcem dle Smlouvy. 

3. Dopravce je povinen zajistit dopravní obslužnost na linkách a spojích vymezených v 

Příloze č. 1 v rozsahu, ve kterém se nacházejí za hranicemi územního obvodu objedna-

tele, v návaznosti na dopravní obslužnost zajišťovanou na základě Smlouvy a objednatel 

je povinen za zajištění takové dopravní obslužnosti zaplatit dopravci smluvenou odmě-

nu, a to za podmínek stanovených níže.  

Článek III. 

    STANOVENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A FINANČNÍ KOMPENZACE 

1. Dopravce je povinen zajistit provozování části linky TRAM č.11 a spojů dle Přílohy č. 1 

v celkovém rozsahu 297 559 vozokilometrů za kalendářní rok za kompenzaci určenou 

dle počtu skutečně ujetých kilometrů. Smluvní strany se dohodly, že kompenzace za je-

den takový kilometr činí 52,98 Kč. Celková výše částky, kterou je objednatel povinen 

dopravci  na základě této smlouvy uhradit činí maximálně 15.765.000,- Kč (slovy: pat-

náctmilionůsedmsetšedesátpěttisíckorunčeských) za kalendářní rok. 

2. Dopravce je povinen zavčas upozornit objednatele na možné překročení smluveného 

celkového rozsahu zajišťované dopravní obslužnosti dle čl. III, odst. 1, a pokud je to ob-
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jektivně možné, vyžádat si předchozí písemné schválení zajištění předmětné dopravní 

obslužnosti nad smluvený rámec od objednatele.  

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel bude hradit částku stanovenou v čl. III, 

odst. 1 tohoto dodatku měsíčně, a to na základě zálohové faktury se splatností 21 dnů 

vystavené do 3. dne příslušného kalendářního měsíce. Výše zálohy odpovídá násobku 

plánovaných km (dle interních podkladů dopravce – viz Příloha č.1) a sazby za km dle 

čl. III, odst. 1 tohoto dodatku. 

4. Měsíční záloha bude zúčtována po skončení příslušného kalendářního měsíce – ujeté 

kilometry krát jednotková sazba dle čl. III, odst. 1 tohoto dodatku. Vyúčtování bude 

provedeno do 10-ti kalendářních dní následujícího měsíce, daňový doklad bude mít 

splatnost 21 dnů. 

5. V rámci vyúčtování posledního kalendářního měsíce roku 2015 dopravce předloží ob-

jednateli vyúčtování společně s ročním výkazem ujetých kilometrů v členění dle jednot-

livých spojů, a to do 20. ledna 2016. V rámci vyúčtování posledního kalendářního měsí-

ce roku 2016 dopravce  předloží objednateli vyúčtování společně s ročním výkazem uje-

tých kilometrů v členění dle jednotlivých spojů, a to do 20. ledna 2017. 

6. Smluvní strany prohlašují, že objem dopravní obslužnosti vymezený v čl. III, odst.1 

tohoto dodatku a požadovaný Libereckým krajem na základě „Smlouvy o finanční spo-

lupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro roky 2015-2016“ č. … mezi ním a SML,  

vychází z praxí neověřených principů alokace na standardní a nadstandardní dopravní 

obslužnost. Statutární město Liberec společně s Libereckým krajem se proto ve spolu-

práci s dopravcem zavázaly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 provést dopravní průzkum na 

dotčené tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec, na jehož základě bude poté pro-

vedena nová alokace dopravní obslužnosti na standardní a nadstandardní dopravní ob-

služnost. Zúčastněné strany se zavázaly aktivně spolupracovat na uvedeném průzkumu 

a současně se zavázaly výsledky průzkumu akceptovat a metodicky zapracovat do aktu-

alizace dopravní obslužnosti z pohledu členění na standard a nadstandard.   

  

Článek IV. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Dopravce je povinen průběžně evidovat počty ujetých kilometrů a náklady a výnosy 

související se zajišťováním předmětné dopravní obslužnosti dle tohoto Dodatku, a to 

odděleně od ostatních ujetých kilometrů, resp. ostatních nákladů a výnosů dopravce, 

včetně těch souvisejících se zajištěným dopravní obsluhy dle Smlouvy na území objed-

natele.  

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat plnění dopravní obslužnosti dopravcem 

v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen zajistit správu a údržbu komunikací, 

jakož i přilehlých objektů, kterou je na základě zvláštních právních předpisů povinen 

zajistit Liberecký kraj. Objednatel není povinen prostřednictvím Městské policie vytvá-

řet podmínky pro plynulé zabezpečení dopravní obslužnosti mimo území objednatele.   

3. Tarifní podmínky a smluvní přepravní podmínky se aplikují i na dopravní obslužnost 

zajišťovanou dle tohoto Dodatku, pokud není výslovně stanoveno jinak.  

4. Vzniknou-li dopravci mimořádné náklady v souvislosti s plněním smlouvy o závazku 

veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, zejména v důsledku výluky drážní do-

pravy, zavazuje se objednatel o těchto skutečnost jednat.  
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Článek V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek byl za objednatele schválen na jednání rady města dne … 2015 usnese-

ním č. …  

2. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v tomto dodatku.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1  -  Vymezení rozsahu dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 545 011 

hrazené Libereckým krajem  

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a že dodatek byl se-

psán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 

stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní 

strany zamýšlely mezi sebou v této souvislosti ujednat. 

 

ZA DOPRAVCE:    

V Liberci dne   V Liberci dne 

   

Dopravní podnik měst Liberce a Jab-

lonce nad Nisou, a. s. 

Ing. Martin Čulík, předseda představenstva 

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablon-

ce nad Nisou, a. s. 

Prof. ing. Josef Šedlbauer Ph.D., místo-

předseda představenstva 

   

ZA OBJEDNATELE:    

V Liberci dne   

   

Statutární město Liberec 

Tibor Batthyány, primátor 

  

 

PŘÍLOHA Č. 1:  Vymezení rozsahu dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 545 011 

hrazené Libereckým krajem 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované vozokilometry pro rok 2015    (PLATNOST OD  1. LEDNA  2015 DO 31. PROSINCE 2015)

  

 

Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  
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Tramvajová 

trať č 545 011 

celkem 

z toho podíl 

Libereckého 

kraje 

Rok 2015 počet v období 
vozokilometry 

v období 

vozokilometry 

v období 

Období roku 
pracovní 

dny 
soboty 

neděle a 

svátky 
[VzKm] [VzKm] 

leden 21 5 5 90 125 25 189 

únor 20 4 4 83 367 23 309 

březen 22 4 5 91 969 25 650 

I. čtvrtletí 63 13 14 265 461 74 148,651 

duben 21 4 5 88 448 24 664 

květen 19 5 7 86 202 23 953 

červen 22 4 4 90 409 25 282 

II. čtvrtletí 62 13 16 265 060 73 898,545 

1. pololetí 125 26 30 530 521 148 047 

červenec 22 4 5 96 421 25 697 

srpen 21 5 5 94 375 25 042 

září 21 4 5 88 448 24 664 

III. čtvrtletí 64 13 15 279 244 75 402,083 

I.-III. čtvrtletí 189 39 45 809 765 223 449 

říjen 21 5 5 90 125 25 189 

listopad 20 4 6 86 486 24 045 

prosinec 21 3 7 89 889 24 874 

IV. čtvrtletí 62 12 18 266 501 74 109,294 

2. pololetí 126 25 33 545 745 149 511 

Rok celkem 251 51 63 1 076 266 297 559 
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Plánované VzKm MHD TRAM roku 2015 k vyúčtování:           

           
           Rok   TT-l.č.2+3 TT-l.č.5 TT-l.č.11 TT celkem 

 

2015 2015 2015 TT celkem 

2015         

JŘ linky 

MHD 

 

SML KULK MěJbc JŘ linky MHD 

            

 

JŘ k zúčto-

vání k zúčtování k zúčtování   

Období Dnů Vozo-km Vozo-km Vozo-km Vozo-km 

 

Vozo-km JŘ JŘ Vozo-km 

roku dnů v období v období v období v období 

 

v období v období v období v období 

    VzKm VzKm VzKm VzKm 

 

VzKm VzKm VzKm VzKm 

            

 

        

leden 31 90 812 14 941 90 125 195 878 

 

157 161 25 189 13 528 195 878 

únor 28 83 789 13 852 83 367 181 008 

 

145 184 23 309 12 516 181 008 

březen 31 92 488 15 296 91 969 199 753 

 

160 299 25 650 13 803 199 753 

I.čtvrtletí 90 267 089 44 089 265 461 576 639 

 

462 644 74 149 39 847 576 639 

duben 30 89 075 14 729 88 448 192 252 

 

154 306 24 664 13 282 192 252 

květen 31 87 357 14 280 86 202 187 839 

 

150 956 23 953 12 931 187 839 

červen 30 90 751 15 040 90 409 196 200 

 

157 344 25 282 13 574 196 200 

II.čtvrtletí 91 267 183 44 049 265 060 576 292 

 

462 606 73 899 39 787 576 292 

1.pololetí 181 534 272 88 138 530 521 1 152 931 

 

925 250 148 047 79 634 1 152 931 

červenec 31 78 651 4 077 96 421 179 149 

 

138 989 25 697 14 463 179 149 

srpen 31 77 506 4 193 94 375 176 074 

 

136 887 25 042 14 146 176 074 

září 30 89 041 14 716 88 448 192 205 

 

154 263 24 664 13 278 192 205 

III.čtvrtletí 92 245 198 22 986 279 244 547 428 

 

430 139 75 402 41 887 547 428 

I.-III.čtvrtletí 273 779 470 111 124 809 765 1 700 359 

 

1 355 388 223 449 121 521 1 700 359 

říjen 31 90 846 14 954 90 125 195 925 

 

157 204 25 189 13 532 195 925 

listopad 30 87 297 14 379 86 486 188 162 

 

151 140 24 045 12 977 188 162 

prosinec 31 90 778 15 018 89 889 195 685 

 

157 322 24 874 13 489 195 685 

IV.čtvrtletí 92 268 921 44 351 266 501 579 773 

 

465 666 74 109 39 998 579 773 

2.pololetí 184 514 119 67 337 545 745 1 127 201 

 

895 804 149 511 81 885 1 127 201 

ROK 

CELKEM 365 
1 048 391 155 475 

1 076 

266 
2 280 132 

 

1 821 054 297 559 161 519 2 280 132 
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Příloha č. 1 – Návrh dodatku č. 20 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatel-

né ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

___________________________________________________________________________ 

 

Dodatek č. 20  

 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1.5.2009 

ev. č. SML 10/09/0149 , ev. č. DPMLJ 2 107 0910 

(dále jen „Dodatek“) 

 

uzavřený mezi:  

 

Statutární město Liberec  

IČ: 002 62 978,  

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

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem,   

(dále jen „objednatel“ či „SML“) na straně jedné  

a  

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

IČ: 473 11 975,  

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,  

Zastoupeným: Ing. Martinem Čulíkem, předsedou představenstva a Prof. Ing. Josefem Šedl-

bauerem, PhD., místopředsedou představenstva  

(dále jen „dopravce“ či „DPMLJ“) na straně druhé  

 

uzavírají Dodatek č. 20 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 

a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné 

dopravy ze dne 1. 5. 2009 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1)  Smluvní strany uzavřely dne 12. listopadu 2014  Dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku 

veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 

1. 5. 2009 (dále jen Smlouva). 

2)  Tento Dodatek č. 20 ke Smlouvě se uzavírá z důvodu navýšení finančního příspěvku Kra-

je o 5.220.000,- Kč z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných spojů do In-

tegrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). 
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Článek II. 

Změny smlouvy 

1) Dodatkem č. 20 dochází ke změně znění odst. 1 článku III.  Dodatku č. 16, který 

nově zní takto: 

1. Dopravce je povinen zajistit provozování příměstských částí linek a spojů dle přílohy 

č. 1 v celkovém rozsahu 86.046 km za kompenzaci určenou podle počtu skutečně 

ujetých kilometrů. Smluvní strany se dohodly, že kompenzace za jeden takový kilo-

metr činí 38,105 (zaokrouhleno).  

 Město je dále na základě tohoto dodatku povinno dopravci uhradit částku ve výši 

5.220.000,- Kč, a to z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných spojů 

do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). 

 Celková výše částky, kterou je Město povinno DPMLJ, a. s. na základě tohoto do-

datku uhradit činí maximálně 8.498.783,- Kč (slovy: osmmilionůčtyřistadevadesá-

tosmtisícsedmsetosmdesáttřikorunčeských). DPMLJ, a. s. není oprávněno požadovat 

vyšší finanční příspěvky Města. 

 

2) Dodatkem č. 20 dochází ke změně znění odst. 4. v článku III. Dodatku č. 16, který 

nově zní takto: 

4. Objednatel a dopravce se dohodli, že objednatel bude hradit částku stanovenou v čl. 

III. odst. 1 tohoto dodatku čtvrtletně, a to na základě zálohové faktury se splatností 21 

dnů vystavené prvního dne příslušného kalendářního čtvrtletí. Výše zálohy bude vy-

počtena jako součet násobku plánovaných km (dle interních podkladů dopravce) a sa-

zby za km dle odst. 1. Čl. III. tohoto dodatku a částky ve výši 1.305.000 Kč. Čtvrtletní 

záloha bude zúčtována po skončení příslušného tříměsíčního období – ujeté kilometry 

krát jednotková sazba dle čl. III. odst. 1. tohoto dodatku plus 1.305.000,- Kč. Vyúčto-

vání bude provedeno do 7-ti kalendářních dní následujícího čtvrtletí, daňový doklad 

bude mít splatnost 30 dnů. 

 

III. 

 

Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají 

v platnosti beze změny. 

 

 

 Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek byl za objednatele schválen na 10. schůzi rady města dne 19. 5. 2015  

usnesením č. ... 
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2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

osob uvedených v této smlouvě. 

 

 

 

 

 

         

ZA OBJEDNATELE:  

 

  

V Liberci dne   

 

 

  

Statutární město Liberec 

Tibor Batthyány, primátor města 

  

   

 

ZA DOPRAVCE:  

 

  

V Liberci dne   V Liberci dne 

 

 

 

__________________________________ 

  

 

 

__________________________________ 

Dopravní podnik měst Liberce a Jab-

lonce nad Nisou, a. s. 

Ing. Martin Čulík, předseda představenstva 

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablon-

ce nad Nisou, a. s. 

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD, místopřed-

seda představenstva 
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Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 

2015 a 2016 mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Statutární město Liberec 

a 

Liberecký kraj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouva o finanční spolupráci  ve veřejné drážní  osobní 

dopravě pro rok 2015  a  2016 

 

LK: číslo smlouvy:  OLP/3066/2015 

SML: číslo smlouvy: ……….  
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SMLOUVA 

O FINANČNÍ SPOLUPRÁCI VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 a násl. zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 160, § 163 a násl. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

mezi 
 

1. Statutárním městem Liberec  

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

 IČ: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Bankovní spojení: 1089692/0800 

 Zastoupeným: Primátor Tibor Batthyány 
 

na straně jedné (dále jen „Město“) 
 

a 
 

 

2. Libereckým krajem  
 

 Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČ: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 Bankovní spojení: 19-7964200287/0100  

 Zastoupeným: Hejtman Martin Půta 
 

na straně druhé (dále jen „Kraj“), 
 

společně se Statutárním městem Liberec dále jen „smluvní strany“ 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A) Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného 

rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/456/2010 uzavřená mezi 

Libereckým krajem a Dopravním podnikem Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. byla platná do 

31. prosince 2014 a smluvní strany mají zájem na zajištění podílu základní dopravní obslužnosti 

na příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou i v roce 2015 a 2016. 
 

B) Z důvodu oboustranného zájmu Města i Kraje na dopravní integraci příměstské tramvajové trati 

č. 545 011 Liberec – Jablonce nad Nisou, s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní 

dopravy a s ohledem na odpovědnost smluvních stran dle § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o 

veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dle kterého kraje a obce 

odpovídají za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů, je účelné, aby doprava 

na předmětné trati byla zajištěna jediným dopravcem, kterého v souladu s příslušnými právními 

předpisy určí Město za finančního přispění Kraje, a to pro období od 1. ledna 2015 do 

31. prosince 2016.  
 

C) Kraj dle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o 

změně dalších zákonů, souhlasí s tím, že Město bude zajišťovat veřejné služby v přepravě 

cestujících veřejnou drážní osobní dopravou mimo svůj územní obvod na předmětné trati.  

 

D) Podstatná část výkonů na předmětné tramvajové trati je vedena na území Města a na území 

Statutárního města Jablonce nad Nisou a je zařazena do systému základní dopravní obslužnosti 

Města a Statutárního města Jablonec nad Nisou. Tyto výkony jsou zajištěny na základě smluv o 

závazku veřejné služby, které má Město a Statutární město Jablonec nad Nisou uzavřené 
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s příslušným dopravcem. Město zajistí provozování i částí spojů vymezených v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 
 

 

Článek I. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami 

při zajišťování dopravní obslužnosti Kraje na částích spojů vymezených v příloze č. 1 této 

smlouvy, a to v souladu s usnesením zastupitelstva Kraje č. 121/04/ZK o stanovení 

maximálního rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje. 

 

 

Článek II. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

 

1. Město se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Kraje v rozsahu částí spojů vymezených v 

příloze č. 1 této smlouvy, tedy zejména uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné 

drážní osobní dopravě (formou tramvajové dopravy) s dopravcem určeným Městem (dále jen 

„dopravce“), a dále na základě upozornění Kraje případně vymáhat plnění takto uzavřené 

smlouvy o závazku veřejné služby dopravcem. 

2. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřená Městem, jakož 

i určení dopravce, který bude dopravní obslužnost dle předchozího odstavce zajišťovat, musí 

být v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Kraj se zavazuje, že se bude za podmínek dle čl. III. této smlouvy finančně podílet na úhradě 

prokazatelné ztráty podle platných právních předpisů, která vznikne provozováním veřejné 

drážní osobní dopravy v závazku veřejné služby na částech spojů vymezených v příloze č. 1 

této smlouvy, a že za podmínek dle čl. III. této smlouvy uhradí Městu sjednanou část 

prokazatelné ztráty. 

4. Ve vztahu k části spojů vymezených v příloze č. 1 uzavře Město s dopravcem smlouvu o 

závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě pro období od 1. ledna 2015 do 

31. prosince 2016. Kraj poskytne Městu finanční příspěvky za podmínek dle čl. III. této 

smlouvy pro stejné období. 

5. Výlučnou odpovědnost ze smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní 

dopravě uzavřené mezi Městem a dopravcem nese Město, které výlučně odpovídá za úhrady 

prokazatelné ztráty dopravce v souladu se zmíněnou smlouvou o závazku veřejné služby. 

6. Smluvní strany prohlašují, že objem dopravní obslužnosti vymezený v příloze č. 1 této smlouvy 

vychází z praxí neověřených principů alokace na standardní a nadstandardní dopravní obsluž-

nost. Smluvní strany se proto ve spolupráci s dopravcem zavazují ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 

provést dopravní průzkum na dotčené tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec, na jehož 

základě bude poté provedena nová alokace dopravní obslužnosti na standardní a nadstandardní 

dopravní obslužnost. Strany se zavazují aktivně spolupracovat na uvedeném průzkumu a 

současně se zavazují jeho výsledky akceptovat a metodicky zapracovat do aktualizace dopravní 

obslužnosti z pohledu členění na standard a nadstandard. Dále se smluvní strany zavazují při 

zohlednění případných změn ve standardní či nadstandardní dopravní obslužnosti upravit 

odpovídajícím způsobem konečnou hodnotu výše částky dle odst. 3 čl. III této smlouvy. 
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Článek III. 

PODMÍNKY PRO ÚHRADU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
 

1. Kraj se zavazuje, že Městu uhradí peněžní částku odpovídající té části prokazatelné ztráty 

hrazené Městem dopravci, která bude odpovídat prokazatelné ztrátě dopravce vzniklé z 

provozu spojů vymezených v příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Město se zavazuje předložit Kraji kopie výkazů, které dopravce předkládá Městu a které se 

týkají bezprostředně finanční spolupráce podle této smlouvy, a to zejména výkazy nákladů a 

výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dle platných právních předpisů 

za části spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy hrazených Krajem.  
 

3. Město na základě smlouvy s dopravcem zajistí provozování částí spojů dle přílohy č. 1 

v celkovém rozsahu 297.559 vozokilometrů za kalendářní rok. Výše příspěvku závisí na 

počtu skutečně ujetých kilometrů a činí 52,98 Kč/vozkm (zaokrouhleno). Celková výše 

částky, kterou je Kraj povinen Městu na základě této smlouvy uhradit činí maximálně 

15.765.000,- Kč (slovy: patnáctmilionůsedmsetšedesátpěttisíckorunčeských) za kalendářní 

rok. Město není oprávněno požadovat vyšší finanční příspěvky Kraje, ledaže tato smlouva 

stanoví jinak (odst. 6  čl. II této smlouvy).  

4. Částka v odst. 3 čl. III., kterou je Kraj povinen uhradit, nepřekročí dopravcem předložený 

výpočet prokazatelné ztráty podle platných právních předpisů. Dopravce alokuje náklady a 

výnosy podle objektivních kritérií. 

5. Město a Kraj se tímto dohodly, že Kraj bude hradit částku stanovenou v odst. 3 čl. III. této 

smlouvy měsíčně, a to na základě zálohové faktury se splatností 14 dnů vystavené prvního 

dne příslušného kalendářního měsíce. Výše zálohy odpovídá násobku plánovaných km (dle 

interních podkladů dopravce) a sazby za km dle odst. 3 čl. III této smlouvy. 

6. Měsíční záloha bude zúčtována po skončení příslušného kalendářního měsíce – ujeté 

kilometry krát jednotková sazba dle odst. 3 čl. III. této smlouvy. Vyúčtování bude provedeno 

do 15 ti kalendářních dní následujícího měsíce, daňový doklad bude mít splatnost 21 dnů. 

7. V rámci vyúčtování posledního kalendářního měsíce roku 2015 Město předloží Kraji 

vyúčtování společně s ročním výkazem ujetých kilometrů v členění dle jednotlivých spojů, a 

to do 28. ledna 2016. V rámci vyúčtování posledního kalendářního měsíce roku 2016 Město 

předloží Kraji vyúčtování společně s ročním výkazem ujetých kilometrů v členění dle 

jednotlivých spojů, a to do 28. ledna 2017. 

8. Město bude Kraj informovat o termínech projednávání jízdních řádů s dopravcem. Město 

umožní účast Kraje při projednávání jízdních řádů s dopravcem. 

9. Případné změny jízdních řádů spojů dle přílohy č. 1 může Město provádět pouze 

s předchozím písemným souhlasem Kraje, jinak se jedná o porušení této smlouvy. 

10. Vzniknou-li dopravci mimořádné náklady v souvislosti s plněním smlouvy o závazku veřejné 

služby ve veřejné drážní osobní dopravě, zejména v důsledku výluky drážní dopravy, 

zavazuje se Kraj o těchto skutečnost jednat.  

 

 

Článek IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení této smlouvy mohou od ní smluvní strany 
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odstoupit, pouze pokud porušující smluvní strana nesplní svoji povinnost či jinak nenapraví 

porušení této smlouvy ani po předchozím písemném vytknutí takového porušení druhou 

smluvní stranou v poskytnuté 30-ti denní lhůtě, a to s účinností ke dni doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva rovněž může být předčasně ukončena dohodou smluvních stran. 

4. Kraj neodpovídá za případné nároky dopravce vzniklé při vypořádání vztahů mezi Městem a 

dopravcem. 

5. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva 

stejnopisy obdrží Město a dva stejnopisy Kraj. 

7. Pro vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se použije ustanovení § 170 správního řádu. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Vymezení rozsahu dopravní obslužnosti na 

tramvajové lince č. 545 011 hrazené Libereckým krajem. 

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla 

vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn 

byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách. 

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. …….. ze dne 19. 5. 2015 

a Rady Statutárního města Liberce č………. ze dne ……...  

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

 

V Liberci dne ……….………….  V Liberci dne ……….…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martin Půta 

hejtman 

 

 

 Tibor Batthyány 

primátor 
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PŘÍLOHA Č. 1:  Vymezení rozsahu dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 545 011 hrazené Libereckým krajem 

 
Plánované vozokilometry pro rok 2015        (PLATNOST OD  1. LEDNA  2015 DO 31. PROSINCE 2015)  

 

Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tramvajová trať 

č 545 011 

celkem 

z toho podíl 

Libereckého 

kraje 

Rok 2015 počet v období 
vozokilometry v 

období 

vozokilometry v 

období 

Období roku 
pracovní 

dny 
soboty 

neděle a 

svátky 
[VzKm] [VzKm] 

leden 21 5 5 90 125 25 189 

únor 20 4 4 83 367 23 309 

březen 22 4 5 91 969 25 650 

I. čtvrtletí 63 13 14 265 461 74 148,651 

duben 21 4 5 88 448 24 664 

květen 19 5 7 86 202 23 953 

červen 22 4 4 90 409 25 282 

II. čtvrtletí 62 13 16 265 060 73 898,545 

1. pololetí 125 26 30 530 521 148 047 

červenec 22 4 5 96 421 25 697 

srpen 21 5 5 94 375 25 042 

září 21 4 5 88 448 24 664 

III. čtvrtletí 64 13 15 279 244 75 402,083 

I.-III. čtvrtletí 189 39 45 809 765 223 449 

říjen 21 5 5 90 125 25 189 

listopad 20 4 6 86 486 24 045 

prosinec 21 3 7 89 889 24 874 

IV. čtvrtletí 62 12 18 266 501 74 109,294 

2. pololetí 126 25 33 545 745 149 511 

Rok celkem 251 51 63 1 076 266 297 559 
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Plánované VzKm MHD TRAM roku 2015 k vyúčtování:           

           

           
Rok   TT-l.č.2+3 TT-l.č.5 TT-l.č.11 TT celkem 

 
2015 2015 2015 TT celkem 

2015         JŘ linky MHD 

 
SML KULK MěJbc JŘ linky MHD 

            

 
JŘ k zúčtování k zúčtování k zúčtování   

Období Dnů Vozo-km Vozo-km Vozo-km Vozo-km 

 
Vozo-km JŘ JŘ Vozo-km 

roku dnů v období v období v období v období 

 
v období v období v období v období 

    VzKm VzKm VzKm VzKm 

 
VzKm VzKm VzKm VzKm 

            

 

        

leden 31 90 812 14 941 90 125 195 878 

 

157 161 25 189 13 528 195 878 

únor 28 83 789 13 852 83 367 181 008 

 

145 184 23 309 12 516 181 008 

březen 31 92 488 15 296 91 969 199 753 

 

160 299 25 650 13 803 199 753 

I.čtvrtletí 90 267 089 44 089 265 461 576 639 

 

462 644 74 149 39 847 576 639 

duben 30 89 075 14 729 88 448 192 252 

 

154 306 24 664 13 282 192 252 

květen 31 87 357 14 280 86 202 187 839 

 

150 956 23 953 12 931 187 839 

červen 30 90 751 15 040 90 409 196 200 

 

157 344 25 282 13 574 196 200 

II.čtvrtletí 91 267 183 44 049 265 060 576 292 

 

462 606 73 899 39 787 576 292 

1.pololetí 181 534 272 88 138 530 521 1 152 931 

 

925 250 148 047 79 634 1 152 931 

červenec 31 78 651 4 077 96 421 179 149 

 

138 989 25 697 14 463 179 149 

srpen 31 77 506 4 193 94 375 176 074 

 

136 887 25 042 14 146 176 074 

září 30 89 041 14 716 88 448 192 205 

 

154 263 24 664 13 278 192 205 

III.čtvrtletí 92 245 198 22 986 279 244 547 428 

 

430 139 75 402 41 887 547 428 

I.-III.čtvrtletí 273 779 470 111 124 809 765 1 700 359 

 

1 355 388 223 449 121 521 1 700 359 

říjen 31 90 846 14 954 90 125 195 925 

 

157 204 25 189 13 532 195 925 

listopad 30 87 297 14 379 86 486 188 162 

 

151 140 24 045 12 977 188 162 

prosinec 31 90 778 15 018 89 889 195 685 

 

157 322 24 874 13 489 195 685 

IV.čtvrtletí 92 268 921 44 351 266 501 579 773 

 

465 666 74 109 39 998 579 773 

2.pololetí 184 514 119 67 337 545 745 1 127 201 

 

895 804 149 511 81 885 1 127 201 

ROK CELKEM 365 1 048 391 155 475 1 076 266 2 280 132 

 

1 821 054 297 559 161 519 2 280 132 
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Příloha č. 2 – žádost ze dne 24. 4. 2015  
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Příloha č.2 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace 
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Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

ve smyslu § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) 

 

 

pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

 

 

 

„Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu ma-

jetku města 

 

 

 

 

 

Květen 2015 
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OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 

 

 

I. Identifikační údaje zadavatele 

II. Předmět plnění veřejné zakázky 

III. Místo plnění veřejné zakázky 

IV. Doba plnění veřejné zakázky 

V. Požadavky na prokázání kvalifikace 

VI. Seznam subdodavatelů 

VII. Povinné součásti nabídky 

VIII. Způsob zpracování nabídkové ceny 

IX. Obchodní podmínky 

X. Způsob hodnocení nabídek 

XI. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídky 

XII. Další informace – dotazy, konzultace  

XIII. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 

č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

č. 3 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí Rady města Liberec    

č. 4 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 

č. 5 Vzor čestného prohlášení ve smyslu § 68 zákona  

č. 6 Výkaz výměr 

č. 7 Přehled subdodavatelů 

č. 8 Návrh smlouvy o dílo 

č. 9 Projektová dokumentace 

 

 

 

Preambule 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výbě-

rového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodr-

žuje zásady uvedené v § 6 zákona. 
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I.  IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

 

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

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

IČ:     00262978 

DIČ    CZ00262978 

Telefonní spojení:  +420 485 243 111 

fax:    +420 485 243 113 

 

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš 

Kysela, náměstek primátora.  

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy 

veřejného majetku, tel.: 485243874, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je David Studený, referent investic a oprav, tel. 

485243879, e-mail: studeny.david@magistrat.liberec.cz 

 

V případě, že dodavatel bude požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je po-

vinen postupovat dle kapitoly XII. Další informace – dotazy, konzultace. 

 

II.  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

II.1 Základní popis předmětu zakázky 

 

Po pokládce nových inženýrských sítí (plynovodu a vodovodu) je navržena oprava ulice Zeyerova 

v délce 417,44m. Od km 0,000 do km 0,33425 je vozovka navržena jako živičná. Od km 0,33425 až 

do konce staničení je vozovka navržena z původní žulové kostky 160/160/160mm. V této ulici je 

součástí oprav též levostranný chodník. Upraveny budou dále všechna napojení do této ulice 

v rozsahu navrhovaných nových IS. Stávající kamenné obrubníky a žulové kostky jsou maximálně 

využity při těchto opravách. Podél levostranného chodníku jsou navrženy podélné parkovací pruhy š. 

1,8m.  

Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně do-

kumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a 

jednom elektronickém vyhotovení. 
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II.2 Související činnosti a podmínky pro provádění díla  

 

Jedná se zejména o: 

 v průběhu realizace díla odpovědnost uchazeče za neporušení stávajících inženýrských sítí, 

vč. zajištění případných dohod a koordinaci se správci a vlastníky sítí v rámci realizace dí-

la, 

 zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo provozovatelů 

technické infrastruktury před započetím prací, 

 geometrické zaměření staveniště vč. vytýčení směrového a výškového fixu, 

 získání povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

 zajištění případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště, 

 zajištění případných pronájmů pozemků, 

 získání potřebných výkopových povolení, 

 projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vy-

měřených poplatků a nájemného, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení 

zvláštního užívání komunikací (i v průběhu oprav inženýrských sítí) v souladu s postupem 

výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených po-

zemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a to do 

doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedo-

dělků, 

 koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné za-

kázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 

k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a zajištění nepřetržitého přístupu všech 

záchranných integrovaných složek, 

 zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prová-

děna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích 

ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd 

záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře, 

 zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části, na níž je prováděno dílo, 

a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla 

zadavatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 

v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 

atd.), 

 zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění díla uchazečem, 

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí a zeleně, 

 odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění, 

(případně odvoz na skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele)  

 likvidace odpadů a zeminy,  

 zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni, 

 zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem uchazeče, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou, vyjma díla samotného, do původního stavu, 
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 výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby s uvedením 

názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a dodavatele díla, termínu 

výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.), 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně po-

drobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

 předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvi-

sející s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 

zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stav-

by v jednom vyhotovení v elektronické podobě 

 provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 

do jednoho týdne od ukončení stavby, 

 zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému podání žádosti o 

vydání kolaudačního rozhodnutí, 

 písemné odsouhlasení provedení díla NIPI ČR, ve smyslu platné legislativy, kterou se sta-

noví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 

 odstranění příp. závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční doby, 

 zpracování realizační projektové dokumentace (RDS), její předložení ke schválení zadava-

teli 

 geodetické zaměření stavby včetně všech vedení inženýrských sítí na staveništi, popř. pře-

ložek stávajících inženýrských sítí realizovaných v rámci Stavby a následné předání tohoto 

geometrického zaměření objednateli ve formátu DTM, a to 3x v tištěné formě a 1x 

v digitální podobě, přičemž součástí zaměření bude: 

- geodetické zaměření skutečného díla 

- geometrický plán pro případný vklad do KN 

- doklady o vytýčení stavby 

 

II.3 Kvalitativní parametry 

 

Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím před-

loženém návrhu smlouvy o dílo.  

 

Uchazeč se zavazuje provádět dílo podle projektové dokumentace uvedené v této zadávací 

dokumentaci (viz příloha č. 9 ZD), k prováděnému dílu se vztahujících technologických po-

stupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, 

specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. V případě jaké-

hokoliv rozporu mezi dokumenty, normami a/nebo jinými pravidly bude mít přednost doku-

ment a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

Bez ohledu na předchozí větu uchazeč tímto souhlasí, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 

pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně zá-

vazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a uchazeč bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu 

a/nebo pravidlu.  
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Při provádění díla musí uchazeč použít materiály, výrobky a technologická zařízení pouze no-

vé a v nejlepší jakostní třídě; v kvalitě odpovídající RDS a pouze schválené pro použití v ČR 

a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifi-

káty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a 

zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, 

návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 

RDS lze pouze po předchozím písemném odsouhlasení s objednatelem nebo staveb-

ním/technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvali-

ty díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporuče-

ných pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků 

nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při sklado-

vání, má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a nahrazení vhodný-

mi.  

Uchazeč je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, přičemž tato 

skutečnost nebude mít vliv na smluvený termín dokončení díla. 

 

Kvalita uchazečem (zhotovitelem) provedeného díla musí odpovídat nejméně požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně ev-

ropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. 

Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Objed-

natel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

 

Uchazeč (zhotovitel) při realizaci zakázky je povinen při realizaci zakázky dodržet rovněž re-

sortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválené 

MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalita-

tivní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze 

dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007, (dále jen "TKP"). Tento systém obsahuje soubor tech-

nických podmínek, které navazují na ČSN. 

 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby v případě změn, které vyplynou v 

průběhu realizace akce nebo budou vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na li-

kvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 

nadměrným hlukem, 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajících se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovené dotčenými orgány a účastníky ří-

zení, při vydání výše uvedených povolení. 

 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá ob-

chodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro ur-

čitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s 

technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede 
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obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení 

funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací. 

II.4 Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV  

 

CPV    

Stavební práce   45000000-7   

Práce na opravě silnic  45233142-6  

Technické projektování 71320000-7  

       

II.5 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.130.000,- Kč bez DPH.  

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 

hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a za-

davatel takového uchazeče z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí. 

 

III.  MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Místo plnění: ulice Zeyerova v Liberci  

 

IV.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení výběrového řízení 

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy  
Dokončení stavby: 30. 10. 2015 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a ne-

dodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)  
 

 

V.  POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto vý-

běrového řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci 

ve smyslu § 50 a následných zákona, tím že prokáže: 

 

V.1  Základní kvalifikační předpoklady  
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Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53 

zákona čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  

 

V.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Ve smyslu § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím 

rozsahu: 

 Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdob-

né evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

 Předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsa-

hu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění; dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky se rozumí zejména výpis 

ze živnostenského rejstříku. 

 Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. V rámci této části kvalifikace poža-

duje zadavatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 

360/1992 Sb., v platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby k prokázání 

uvedeného oprávnění provádět příslušnou část zakázky.   

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného pro-

hlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 

Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné 

způsobilosti prostřednictvím subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které nejsou zaměstnanci 

uchazeče), musí uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž smlouvu uzavřenou s tímto sub-

dodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 

rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifi-

kace určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné způsobilosti a současně prokázat kvali-

fikaci splněním požadavků uvedených v § 51 odst. 4 písm. a) zákona (viz V.4 Podmínky společné 

pro prokazování kvalifikace v ZD). 

 

V.3  Technické kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zá-

kona v následujícím rozsahu: 

 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 

v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti 

oprav nebo rekonstrukce komunikací. V seznamu bude uveden název a popis předmětu za-

kázky, její rozsah – finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. 
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Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvede-

ných zakázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 

musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 

3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 1.700.000,- Kč bez DPH, 

realizované uchazečem. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD) 

 

V.4 Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

 

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 

Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM, odd. B, kap. 3, čl. 3.14, 

odst. 2, je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů prokazující 

splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 

smlouvy.    

Pokud uchazeč již v nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, budou tyto 

dokumenty zadavatelem uznány. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté kopii. 

Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do čes-

kého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalen-

dářních dnů.  

 

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifi-

kačních předpokladů podle § 53 zákona v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1, a profesních kvalifikač-

ních předpokladů, dle § 54 písm. a) až d) zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze sezna-

mu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být pro-

kázáno splnění kvalifikace. 

 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahrazuje prokázání 

splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadava-

telem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
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chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povi-

nen veřejnému zadavateli předložit: 

 doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 

písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem; a 

 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskyt-

nutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 

s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to ale-

spoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 

písm. b) a d). 

 

Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 

písm. a) zákona. 

 

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou 

nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 

písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsa-

hu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé 

společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno po-

soudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný 

podíl při plnění předmětu zakázky.  

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že 

všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních 

vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 

dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Pří-

slušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní 

účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou 

konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 

 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifi-

kace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to 

v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi síd-

la, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční do-

davatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, 

jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště za-

hraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující spl-

nění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověře-

ného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění 

kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem 

trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do 

českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti 

ve výběrovém řízení vyloučen.  
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VI. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodava-

teli, předloží v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím 

vlastních zaměstnanců.  

 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených 

v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné 

zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

Seznam všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

 

Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, rozsah 

jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci 

předmětu veřejné zakázky.  

 

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, 

musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí spolupráci – viz kap. V.4 Podmínky společné 

pro prokazování kvalifikace. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podí-

let v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla 

prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatel-

ných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdo-

davatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  

 

 

VII POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

 prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluv-

ního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo 

zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uve-

dené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz přílo-

ha č. 4 ZD). 

 prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 

nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 

souvisejí s výběrovým řízením podle Směrnice Rady města Liberec (viz příloha č. 3 ZD). 

 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního práv-

ního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz pří-

loha č. 5 ZD). 

 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 

zadavatele (viz příloha č. 5 ZD). 
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 má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovi-

tá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz 

příloha č. 5 ZD).  

 

VIII.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr za celý vymezený předmět ve-

řejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková 

cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a 

celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako maximální a nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena bude v předepsaném slo-

žení uvedena na titulním listu nabídky a návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 8 ZD).  

 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Na-

bídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

 

Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého soupisu stavebních prací a výkazu výměr (příloha 

č. 6 ZD), který je uchazeč povinen vyplnit v celém rozsahu jakožto součást nabídkové ceny. Oceně-

ný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XML, struktuře XC4, který odpoví-

dá vyhlášce 230/2012 Sb. (jedná se o soubor, který je v zadávací dokumentaci a v nabídce bude 

předložen jako oceněný). Dále bude  připojena některá z tiskových sestav z Aspe, např. v pdf nebo 

v Excelu (např. tisková sestava 3.6.1 – soupis prací) 

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-

dení předmětu zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů během provádění zakázky. Cena 

musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české 

měny k zahraničním měnám.  

 

Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpeč-

nostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, 

pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, ná-

klady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 

pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na 

provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předáva-

cích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré sou-

visející činnosti uvedené v této ZD, náklady na zajištění veškerých vyjádření potřebných k provedení 

díla, vytyčení inženýrských sítí, zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a označení 

pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění díla a jakékoliv 

další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné zakázky. Veškeré související náklady musí 

uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.  

 

 

IX.  OBCHODNÍ PODMÍNKY  
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IX.1  Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 8 

ZD), který je zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace a 

který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, 

kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny 

díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

 

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.  

 

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, 

nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další 

účasti ve výběrovém řízení.  

 

Technický dozor téže stavby nesmí provádět vybraný dodavatel ani osoba s ním propojená.  

 

IX.2 Platební podmínky  

 

           Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

 

IX.3 Záruky a sankce 

 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  

 

X.  ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli 

(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hod-

noceny.  

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše na-

bídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu 

s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabíd-

kovou cenou. 

 

XI.  LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

 

XI.1 Lhůta pro zpracování a podání nabídek 
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Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 

výběrového řízení a končí dnem 20. května 2015 v 09:00 hodin. 

 

XI.2    Místo pro podání nabídek 

 

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 

MĚSTO LIBEREC, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – 

Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla 

zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uply-

nutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. 

 

XI.3 Náležitosti nabídek 

 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 

uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími pod-

mínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být 

předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 

podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 

příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 

kopii plné moci.  

 

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat kaž-

dou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) 

zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepo-

vinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neodděli-

telně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 

 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originá-

le a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. 

Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. 

Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky 

bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku, pře-

hled subdodavatelů). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 

názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude 

rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kon-
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taktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této 

adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

XI.4 Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. května 2015 v 10:00 hodin na adrese 

zadavatele, Jablonecká 41/27, Liberec 1, 460 59, 1. patro, zasedací místnost správy veřejného 

majetku. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který 

podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou ce-

nu. 

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celko-

vého počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z obchodního rejstříku ne 

starší 90 dní, plná moc apod.); 

D. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení  

E. Cenová nabídka - výkaz výměr 

F. Návrh smlouvy 

G. Přehled subdodavatelů 

H. Čestná prohlášení (viz VII. Povinné součásti nabídky) 

I. Přílohy (nepovinné) 

 

XI.5 Zadávací lhůta 

 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem do-

ručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se pro-

dlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření 

smlouvy nebo případného zrušení výběrového řízení. 

 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 

min. do konce této zadávací lhůty. 

XII.  DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

 

Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy pro-

střednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky 

(ID 7c6by6u), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, oddělení 

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

 

Písemná žádost dodavatele musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. 
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Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem zájemcům. 

 

Prohlídka místa plnění 

Místo stavby je veřejně přístupné. Prohlídka místa stavby se uskuteční individuálně. 

 

 

XIII.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 

Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je sub-

dodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifi-

kaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka 

byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče 

včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které 

budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 

nabídku.  

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.  

Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 

osoba s ním propojená (propojená osoba je dle § 73 a násl. zákona o obchodních korporacích). 

Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o vyloučení uchazeče a výběru 

nejvhodnější nabídky (výsledku výběrového řízení) se považují za doručené okamžikem 

zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení. 
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XIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 a v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 

a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 

V Liberci dne ……………  

 

                                                                           Za zadavatele:   

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

    Tomáš Kysela, v.r. 

   náměstek primátora 

 

 

 

Smlouva o dílo 
číslo objednatele -/-/- 

číslo zhotovitele - 
 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
 

 

1. Účastníci smlouvy 
 
1.1 Objednatel  : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 
   PSČ, sídlo   : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I  
   zastoupený  : Tiborem Bathyánym, primátorem města 
   IČO   : 00262978 
   DIČ   : CZ00262978 
   Telefon  : 485 243 111 
   Fax   : 485 243 113 
   bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800 
   ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odboru správy veř. majetku 

(dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  : [] 

 

   PSČ, sídlo  : [] 
  zastoupený : [] 
   IČO   : []    
   DIČ   : [] 
   bank.spojení :              [] 
   ve věcech smluvních oprávněn k jednání : []  
   ve věcech technických oprávněn k jednání : [] 
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(dále jen zhotovitel)  
 
   (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

2. Předmět a smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak 
je dále v této smlouvě uvedeno.  

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 
 
3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem Oprava ulice 
Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava povrchu 
komunikace komunikace a chodníků.  

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

soupisu prací a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s 
 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 
 technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu, 
 normami (zejména ČSN) vztahujících se k prováděnému dílu, 
 obecně závaznými právní mi předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a  
 pokyny objednatele 
 
 
 
 
ÚDAJE O STAVBĚ :   

Název stavby  : „Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká“ 
Místo stavby : Liberec ul. Zeyerova 
Investor stavby  : objednatel  
(dále jako „stavba“) 
 

3.3 Předmětem plnění (díla) je také: 
3.3.1 zpracování: 

 časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací, 
 realizační dokumentace stavby dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli 

ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1 el. podoba ve formátu DWG nebo 
DGN), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací 
pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby  

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPrS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x di-
gitální forma).  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přelo-
žek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x 
v tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi 
dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

 doklady o vytyčení stavby; 
 geodetické zaměření skutečného provedení stavby - díla; 
 geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrické-

ho oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání 
s vlastníky dotčených nemovitostí. 

 
3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu; 
 vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich ne-

porušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění pří-
padných dohod a koordinace se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby; 

 ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 
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 potřebná výkopová povolení; 
 případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nut-

ných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 
 přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií 

v průběhu stavby hradí zhotovitel; 
 zajištění ostrahy stavby a staveniště; 
 zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, zhoto-

vitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 
stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí 
stavby před nadměrným hlukem; 

 zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

 provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlast-
níků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci; 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření (i v průběhu oprav inženýrských 
sítí) a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně 
správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiá-
lu, mezideponie atp.); 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajistit jeho údržbu, přemísťování a násled-
né označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to 
do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedoděl-
ků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spoje-
nými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

 zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna 
stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané 
lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných inte-
grovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře, 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění díla s vlastníky 
sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, ka-
nalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v 
dané lokalitě dotčených stavbou; 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončené-
ho díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.); 

 případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných 
ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

 odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; (případně odvoz na 
skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele) zajistit likvidaci vybouraných hmot, od-
padů a zeminy, případnou náhradní výsadbu a péči o ni; 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu pl-
nění díla v průběhu realizace stavby; 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 
 provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů pl-

nění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí pro-
jektové dokumentace; 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kva-
lity a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických 
záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s 
plněním předmětu plnění díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení 
pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;  

 případné náhradní výsadby a péče o ni do doby předání objednateli; 
 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby 

v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh 
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díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakry-
tím; 

 celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od 
ukončení stavby; 

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudační-
ho rozhodnutí; 

 odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční 
lhůty;  

 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
prací neprodleně do původního stavu;  

 výroba, instalace a osazení 2 ks informační tabule před započetím realizace stavby s uvedením 
názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele 
díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora; 

 

 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) 
dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této 
smlouvy. 

4.2 RDS odsouhlasená NIPI bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího 
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 
pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno 
výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy 
nejméně čtrnáct (14) dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhů-
ta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  

 Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy  

Dokončení a předání díla: do 30.10.2015 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedo-
dělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)                        

 

4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento 
harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna 
harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a 
poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být 
zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních 
objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této 
smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud 
dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 
plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

Příloha k usnesení č. 386/2015



 26 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména 
živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů 
nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další 
nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení 
veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej 
dokončit. 

 
5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnu-
tá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  ………............ Kč 

DPH 21% ……………….. Kč 

Cena díla včetně DPH        …………………… Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za 
celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.  
 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových 
předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném 
znění) a při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do 
doby dokončení a předání řádného díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 
stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, 
cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a právními předpisy 
stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či 
úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na případnou komplexní likvidaci dřevokazných a 
mikroskopických vláknitých hub, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, 
včetně zejména provozu na silnici, železnici či vodní cestě, náklady na veškeré další související činnosti a 
jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, včetně nákladů na zhotovení RDS a 
DSPrS.  

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 
smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. 
Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie 
uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhra-
du vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti 
sjednané celkové ceně.  

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve 
výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu 
provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové 
kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS)) předem 
projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS 
nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou 
celkovou cenu. 
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5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči za-
hraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s 
DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

 
5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsa-

ný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 
stejnopisech, určených pro objednatele.  
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pra-
covníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 
 

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících podmínek: 
5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla,  

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné 
smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 
smlouvy.  

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4.4 a její splatnost se stanovuje na 30 dní.  

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.12 Faktura zhotovitele - Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Oprava ulice Zeyerova, úsek 
ul. Slunečná - ul. Zhořelecká“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, ce-
nu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo 
pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní 
fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve 
lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objed-
natele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu 
od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

 

 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele : [], e-mail: [],  
 tel.: [] 

Přípravář zhotovitele  : [], e-mail: [], tel. [] 
Zástupce zhotovitele  : [], e-mail: [], tel.: [] 

 
 

Zástupce objednatele : Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319,  
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
 
 

 
6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 

této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů vý-
robků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgá-
nů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou 
předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost do-
kument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 
pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných 
právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), 
nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový 
přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu. 
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Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty 
nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem 
budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav 
vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících 
s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně 
prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    

 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. 
jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 
právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování 
všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno 
v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných 
materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo 
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle 
podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či 
technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má 
objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je 
povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se 
k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závaz-
ných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 475/02-120/RS/1 ze dne 22.10.2002 
s účinností od 1.11.2002) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno 
MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 s účinností od 1.9.1998). Tento systém obsahuje soubor 
technických podmínek, které navazují na ČSN. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do 
projektové dokumentace, 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci    

odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným    hlukem, 
- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se    provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a    účastníky řízení, při 

vydání výše uvedených povolení, 
 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného 

autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  
 
6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci [a povolení či oprávnění] nutné k provedení díla.  
 
6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části 

díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami 
(zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vady se 
považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

 

6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit 
na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že 
objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny 
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technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění 
díla, včetně změn DZS, RDS atd.. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní 
rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí 
zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 
 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
„staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno 
Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel 
prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady 
na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.  

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude 
sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde 
uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště 
ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout pře-
vzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo 
předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy 
v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se 
při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských 
sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhoto-
vitel. 

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu prová-
dění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveniš-
těm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5.  Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonáva-
jící autorský nebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám opráv-
něným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 

za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochran-
nými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, tech-
nologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, 
působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo 
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.  

7.8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze 
stavby.  
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7.9. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním 
prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním 
atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a sou-
časně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního 
prostředí vznikly.  

7.10. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předáva-
cího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí sta-
veniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit 
provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný 
stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá 
z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách provádě-
ných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdo-
davatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchyl-
ky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí 
kvality a vlastností stavby apod.  

Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zho-
tovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad 
BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku. 

 

8. Povinnosti zhotovitele     
 
8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, 
personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, 
s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územ-
ního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny 
objednatele nebo technického dozoru.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu 
upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpeč-
nosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele 
jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochran-
nou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním 
jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně 
zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prá-
ci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím 
pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením 
termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto 
případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve staveb-
ním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního 
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deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objedna-
tel.  
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. 

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný 
stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. 
prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., 
č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému ří-
zení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat 
staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění 
prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu přísluš-
nou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci od-
padu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud 
zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu ne-
předloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá 
povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že 
dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou 
nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro 
určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které 
nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS), v dokumentaci 
objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné 
způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovo-
vaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je opráv-
něn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.  

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých 
osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla. 

8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdo-
davatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí dí-
la objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zby-
tečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, 
aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci 
díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně 
ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na ja-
kémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či ji-
nému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojist-
nou částku ve výši nejméně 10 mil. Kč pro jednu a každou škodu.  
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c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného 
pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla 
d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpo-
vědnost za zaměstnance atd.) 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má 

zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s [] - č. [].  

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po 
dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní po-
kutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o 
dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou 
výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

 

8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem 
k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru 
objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré 
originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících 
činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které 
mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem 
předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům 
provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených 
s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost. 

 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologic-
kého nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednate-
le.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objed-
nateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu 
přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného od-
kladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel 
objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud 
je nebo bude dokončení opožděno. 

 

10. Spolupůsobení objednatele 
 
10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 
k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta 
není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 
strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 
objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce 
objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, 
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telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  
 

 

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení 
díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku 
objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

 
11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do 

stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném dí-
le, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých 
škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.  

 

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle 
této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, 
přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. 
Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za pod-
statné porušení této smlouvy.  

 
11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v 

kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem 
ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 
převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání 
užívání díla. 

 
11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 
11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací pro-

tokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  
 
11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla 

(poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu 
do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy: 
e-mail. adresa technického dozoru  :  
e-mail adresa objednatele   : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny 
v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky, dostavit 
se na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel 
je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakova-
nou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) dne po dni 
označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, 
jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objed-
natel prokázal opak (fikce převzetí).  

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému 
účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po tako-
vou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, 
a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  
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Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího protokolu musí 
tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstraně-
ní. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo 
zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá 
právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

 

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové 
dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsa-
ných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, a to 
zejména:  

-    doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvěd-
čení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých 
materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby pře-
depsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;  

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru 
nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) 
odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPrS; 

-  seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze 
v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanali-
zace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), zá-
pisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obslu-
hy technologických zařízení,  

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

-  stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

-  popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního 
deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a 
bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opat-
ření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

 
11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má 

právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné 
souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro 
neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí 
části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen 
vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele. 
 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním ko-
laudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních 
závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny 
ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vli-
vu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  
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11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena 
výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde 
o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednate-
lem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.  

 

 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která se vzta-
huje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak 
k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen 
„záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla 
s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně pode-
psaném protokolu o předání a převzetí díla.  

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U 
těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotli-
ví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

 
12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, 
technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem 
uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla 
způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, 
které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.  

 

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále 
jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její 
projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky : 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. 
Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, 
současně požadovat slevu z ceny díla.  

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě 
napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek 
a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady 
na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí objednateli své 
stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí 
záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady 
znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního 
nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit 
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objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se 
strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem 
s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem 
objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně 
vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. 
V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo 
zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za 
oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-
)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem 
nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou 
díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 
s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy 
z ceny díla.  

 

 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 
 
13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož ne-

splnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a 
bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany 
budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení ( slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené 
čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: deset tisíc korun českých). 

13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její 
části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení ( slovy: dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl 
upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
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objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále 
jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, 
na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také 
v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 
materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody 
s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 
jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 
závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. – 13.3.7. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy 
byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel 
po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05% z dlužné částky, za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle 
této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vzta-
huje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo 
kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být 
uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od 
této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl 
nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i 
bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele  nejpozději do třiceti (30) dnů ode vzniku takové povin-
nosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut 
dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na 
rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréko-
liv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena 
v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla, při-
čemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení. 
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14. Subdodavatelé 
 
14.1. Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.  

14.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v 
seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednic-
tvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této 
Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prová-
děl sám.  

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný se-
znam všech svých subdodavatelů.  

14.3. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla 
možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla 
prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektiv-
ně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění 
kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

14.4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou 
kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět sub-
dodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším 
podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 
na území ČR.  

14.5. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdoda-
vatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv sub-
dodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či mon-
táž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil 
sám. 

 

14.6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky 
zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu 
technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout 
informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě 
pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen 
vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele. 

 
 
15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  
 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 90dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy; nebo 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a 
neodstraní včas závadný stav v náhradní 30denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či 
jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně 
znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; nebo  

15.1.4     porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo  
15.1.5     porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  
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Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, 
pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části 
plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od 
objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

 

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet za-
městnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmono-
gram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen 
na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Po-
kud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto pova-
žováno za podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 
15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a 

závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude 
objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, 
jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem  
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat 
v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a 
objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen 
následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto 
případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy 
poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle 
nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů 
spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, 
bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek 
finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, 
avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy. 

 

 

16. Další ujednání 
 
16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které 
jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto 
práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem 
do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho 
jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, 
resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani 
na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  
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16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem.  

16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od 
zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu 
dle platného občanského zákoníku.  

  

 

17. Všeobecná ustanovení 
 
17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků.  

 
17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a 

pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou 
dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této 
smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy 
České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane 
platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit 
neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce 
blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána urči-
tě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahu-
je úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou 
v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

 
17.9. 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. 
 
17.10 Nedílnou součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže 

uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 
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Přílohy :  
Příloha č.1 – Oceněný seznam akcí a položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

V Liberci dne ……………….. V ………………… dne ……………….. 

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor města  
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Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

ve smyslu § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) 

 

 

pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

 

 

 

„ULICE KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu ma-

jetku města 

 

 

 

 

 

 

Květen 2015 
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OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 

 

 

I. Identifikační údaje zadavatele 

II. Předmět plnění veřejné zakázky 

III. Místo plnění veřejné zakázky 

IV. Doba plnění veřejné zakázky 

V. Požadavky na prokázání kvalifikace 

VI. Seznam subdodavatelů 

VII. Povinné součásti nabídky 

VIII. Způsob zpracování nabídkové ceny 

IX. Obchodní podmínky 

X. Způsob hodnocení nabídek 

XI. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídky 

XII. Další informace – dotazy, konzultace  

XIII. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 

č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

č. 3 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí Rady města Liberec    

č. 4 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 

č. 5 Vzor čestného prohlášení ve smyslu § 68 zákona  

č. 6 Výkaz výměr 

č. 7 Přehled subdodavatelů 

č. 8 Návrh smlouvy o dílo 

č. 9 Projektová dokumentace 

 

 

 

 

Preambule 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výbě-

rového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodr-

žuje zásady uvedené v § 6 zákona. 

Příloha k usnesení č. 387/2015



 8 

I.  IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

 

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

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

IČ:     00262978 

DIČ    CZ00262978 

Telefonní spojení:  +420 485 243 111 

fax:    +420 485 243 113 

 

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš 

Kysela, náměstek primátora.  

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy 

veřejného majetku, tel.: 485243874, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je David Studený, referent investic a oprav, tel. 

485243879, e-mail: studeny.david@magistrat.liberec.cz 

 

V případě, že dodavatel bude požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je po-

vinen postupovat dle kapitoly XII. Další informace – dotazy, konzultace. 

 

II.  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

II.1 Základní popis předmětu zakázky 

 

Jedná se o opravu místní komunikace a chodníků v ulici Kubelíkově po výstavbě vodovodu (není 

součástí stavby). 

 

Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně do-

kumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a 

jednom elektronickém vyhotovení. 

 

II.2 Související činnosti a podmínky pro provádění díla  

 

Jedná se zejména o: 

 v průběhu realizace díla odpovědnost uchazeče za neporušení stávajících inženýrských sítí, 

vč. zajištění případných dohod a koordinaci se správci a vlastníky sítí v rámci realizace dí-

la, 
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 zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo provozovatelů 

technické infrastruktury před započetím prací, 

 geometrické zaměření staveniště vč. vytýčení směrového a výškového fixu, 

 získání povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

 zajištění případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště, 

 zajištění případných pronájmů pozemků, 

 získání potřebných výkopových povolení, 

 projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vy-

měřených poplatků a nájemného, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení 

zvláštního užívání komunikací (i v průběhu oprav inženýrských sítí) v souladu s postupem 

výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených po-

zemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a to do 

doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedo-

dělků, 

 koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné za-

kázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 

k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a zajištění nepřetržitého přístupu všech 

záchranných integrovaných složek, 

 zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prová-

děna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích 

ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd 

záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře, 

 zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části, na níž je prováděno dílo, 

a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla 

zadavatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 

v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 

atd.), 

 zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění díla uchazečem, 

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí a zeleně, 

 odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění, 

(případně odvoz na skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele)  

 likvidace odpadů a zeminy,  

 zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni, 

 zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem uchazeče, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou, vyjma díla samotného, do původního stavu, 

 výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby s uvedením 

názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a dodavatele díla, termínu 

výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.), 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně po-

drobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 
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 předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvi-

sející s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 

zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stav-

by v jednom vyhotovení v elektronické podobě 

 provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 

do jednoho týdne od ukončení stavby, 

 zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému podání žádosti o 

vydání kolaudačního rozhodnutí, 

 písemné odsouhlasení provedení díla NIPI ČR, ve smyslu platné legislativy, kterou se sta-

noví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 

 odstranění příp. závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční doby, 

 zpracování realizační projektové dokumentace (RDS), její předložení ke schválení zadava-

teli 

 geodetické zaměření stavby včetně všech vedení inženýrských sítí na staveništi, popř. pře-

ložek stávajících inženýrských sítí realizovaných v rámci Stavby a následné předání tohoto 

geometrického zaměření objednateli ve formátu DTM, a to 3x v tištěné formě a 1x 

v digitální podobě, přičemž součástí zaměření bude: 

- geodetické zaměření skutečného díla 

- geometrický plán pro případný vklad do KN 

- doklady o vytýčení stavby 

 

II.3 Kvalitativní parametry 

 

Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím před-

loženém návrhu smlouvy o dílo.  

 

Uchazeč se zavazuje provádět dílo podle projektové dokumentace uvedené v této zadávací 

dokumentaci (viz příloha č. 9 ZD), k prováděnému dílu se vztahujících technologických po-

stupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, 

specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. V případě jaké-

hokoliv rozporu mezi dokumenty, normami a/nebo jinými pravidly bude mít přednost doku-

ment a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

Bez ohledu na předchozí větu uchazeč tímto souhlasí, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 

pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně zá-

vazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a uchazeč bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu 

a/nebo pravidlu.  

 

Při provádění díla musí uchazeč použít materiály, výrobky a technologická zařízení pouze no-

vé a v nejlepší jakostní třídě; v kvalitě odpovídající RDS a pouze schválené pro použití v ČR 

a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifi-

káty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a 
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zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, 

návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 

RDS lze pouze po předchozím písemném odsouhlasení s objednatelem nebo staveb-

ním/technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvali-

ty díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporuče-

ných pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků 

nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při sklado-

vání, má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a nahrazení vhodný-

mi.  

Uchazeč je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, přičemž tato 

skutečnost nebude mít vliv na smluvený termín dokončení díla. 

 

Kvalita uchazečem (zhotovitelem) provedeného díla musí odpovídat nejméně požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně ev-

ropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. 

Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Objed-

natel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

 

Uchazeč (zhotovitel) při realizaci zakázky je povinen při realizaci zakázky dodržet rovněž re-

sortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválené 

MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalita-

tivní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze 

dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007, (dále jen "TKP"). Tento systém obsahuje soubor tech-

nických podmínek, které navazují na ČSN. 

 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby v případě změn, které vyplynou v 

průběhu realizace akce nebo budou vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na li-

kvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 

nadměrným hlukem, 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajících se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovené dotčenými orgány a účastníky ří-

zení, při vydání výše uvedených povolení. 

 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá ob-

chodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro ur-

čitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s 

technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede 

obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení 

funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací. 

II.4 Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV  
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CPV    

Stavební práce   45000000-7   

Práce na opravě silnic  45233142-6  

Technické projektování 71320000-7  

  

         

II.5 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4.600.000,- Kč bez DPH.  

 

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 

hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a za-

davatel takového uchazeče z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí. 

III.  MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Místo plnění: ULICE KUBELÍKOVA v Liberci  

 

IV.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení výběrového řízení 

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy  
Dokončení stavby: 30. 10. 2015 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a ne-

dodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)  
 

 

V.  POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto vý-

běrového řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci 

ve smyslu § 50 a následných zákona, tím že prokáže: 

 

V.1  Základní kvalifikační předpoklady  

 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53 

zákona čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  

 

V.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
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Ve smyslu § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím 

rozsahu: 

 Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdob-

né evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

 Předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsa-

hu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění; dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky se rozumí zejména výpis 

ze živnostenského rejstříku. 

 Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. V rámci této části kvalifikace poža-

duje zadavatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 

360/1992 Sb., v platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby k prokázání 

uvedeného oprávnění provádět příslušnou část zakázky.   

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného pro-

hlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 

Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné 

způsobilosti prostřednictvím subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které nejsou zaměstnanci 

uchazeče), musí uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž smlouvu uzavřenou s tímto sub-

dodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 

rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifi-

kace určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné způsobilosti a současně prokázat kvali-

fikaci splněním požadavků uvedených v § 51 odst. 4 písm. a) zákona (viz V.4 Podmínky společné 

pro prokazování kvalifikace v ZD). 

 

V.3  Technické kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zá-

kona v následujícím rozsahu: 

 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 

v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti 

oprav nebo rekonstrukce komunikací. V seznamu bude uveden název a popis předmětu za-

kázky, její rozsah – finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. 

 

Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvede-

ných zakázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 

musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 

3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 1.500.000,- Kč bez DPH, 

realizované uchazečem. 
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Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD) 

 

V.4 Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

 

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 

Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM, odd. B, kap. 3, čl. 3.14, 

odst. 2, je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů prokazující 

splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 

smlouvy.    

Pokud uchazeč již v nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, budou tyto 

dokumenty zadavatelem uznány. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté kopii. 

Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do čes-

kého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalen-

dářních dnů.  

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifi-

kačních předpokladů podle § 53 zákona v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1, a profesních kvalifikač-

ních předpokladů, dle § 54 písm. a) až d) zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze sezna-

mu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být pro-

kázáno splnění kvalifikace. 

 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahrazuje prokázání 

splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadava-

telem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 

chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povi-

nen veřejnému zadavateli předložit: 

 doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 

písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem; a 

 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskyt-

nutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 

s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to ale-

spoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 

písm. b) a d). 
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Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 

písm. a) zákona. 

 

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou 

nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 

písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsa-

hu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé 

společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno po-

soudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný 

podíl při plnění předmětu zakázky.  

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že 

všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních 

vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 

dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Pří-

slušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní 

účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou 

konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 

 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifi-

kace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to 

v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi síd-

la, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční do-

davatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, 

jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště za-

hraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující spl-

nění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověře-

ného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění 

kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem 

trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do 

českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti 

ve výběrovém řízení vyloučen.  

 

 

VI. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodava-

teli, předloží v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím 

vlastních zaměstnanců.  

 

Příloha k usnesení č. 387/2015



 16 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených 

v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné 

zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

Seznam všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

 

Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, rozsah 

jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci 

předmětu veřejné zakázky.  

 

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, 

musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí spolupráci – viz kap. V.4 Podmínky společné 

pro prokazování kvalifikace. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podí-

let v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla 

prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatel-

ných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdo-

davatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  

 

 

VII POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

 prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluv-

ního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo 

zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uve-

dené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz přílo-

ha č. 4 ZD). 

 prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 

nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 

souvisejí s výběrovým řízením podle Směrnice Rady města Liberec (viz příloha č. 3 ZD). 

 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního práv-

ního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz pří-

loha č. 5 ZD). 

 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 

zadavatele (viz příloha č. 5 ZD). 

 má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovi-

tá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz 

příloha č. 5 ZD).  

 

VIII.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
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Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr za celý vymezený předmět ve-

řejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková 

cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a 

celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako maximální a nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena bude v předepsaném slo-

žení uvedena na titulním listu nabídky a návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 8 ZD).  

 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Na-

bídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

 

Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého soupisu stavebních prací a výkazu výměr (příloha 

č. 6 ZD), který je uchazeč povinen vyplnit v celém rozsahu jakožto součást nabídkové ceny. Oceně-

ný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XML, struktuře XC4, který odpoví-

dá vyhlášce 230/2012 Sb. (jedná se o soubor, který je v zadávací dokumentaci a v nabídce bude 

předložen jako oceněný). Dále bude  připojena některá z tiskových sestav z Aspe, např. v pdf nebo 

v Excelu (např. tisková sestava 3.6.1 – soupis prací) 

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-

dení předmětu zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů během provádění zakázky. Cena 

musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české 

měny k zahraničním měnám.  

 

Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpeč-

nostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, 

pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, ná-

klady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 

pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na 

provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předáva-

cích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré sou-

visející činnosti uvedené v této ZD, náklady na zajištění veškerých vyjádření potřebných k provedení 

díla, vytyčení inženýrských sítí, zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a označení 

pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění díla a jakékoliv 

další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné zakázky. Veškeré související náklady musí 

uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.  

 

 

 

IX.  OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

IX.1  Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 8 

ZD), který je zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace a 

který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, 
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kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny 

díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

 

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.  

 

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, 

nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další 

účasti ve výběrovém řízení.  

 

Technický dozor téže stavby nesmí provádět vybraný dodavatel ani osoba s ním propojená.  

 

IX.2 Platební podmínky  

 

           Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

 

IX.3 Záruky a sankce 

 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  

 

 

X.  ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli 

(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hod-

noceny.  

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše na-

bídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu 

s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabíd-

kovou cenou. 

 

XI.  LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

 

XI.1 Lhůta pro zpracování a podání nabídek 

Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 

výběrového řízení a končí dnem 20. května 2015 v 09:00 hodin. 
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XI.2    Místo pro podání nabídek 

 

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 

MĚSTO LIBEREC, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – 

Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla 

zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uply-

nutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. 

 

XI.3 Náležitosti nabídek 

 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 

uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími pod-

mínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být 

předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 

podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 

příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 

kopii plné moci.  

 

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat kaž-

dou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) 

zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepo-

vinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neodděli-

telně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 

 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originá-

le a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. 

Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. 

Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky 

bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku, pře-

hled subdodavatelů). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 

názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude 

rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kon-

taktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této 

adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 
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XI.4 Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. května 2015 v 10:00 hodin na adrese 

zadavatele, Jablonecká 41/27, Liberec 1, 460 59, 1. patro, zasedací místnost správy veřejného 

majetku. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který 

podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou ce-

nu. 

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celko-

vého počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z obchodního rejstříku ne 

starší 90 dní, plná moc apod.); 

D. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení  

E. Cenová nabídka - výkaz výměr 

F. Návrh smlouvy 

G. Přehled subdodavatelů 

H. Čestná prohlášení (viz VII. Povinné součásti nabídky) 

I. Přílohy (nepovinné) 

 

XI.5 Zadávací lhůta 

 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem do-

ručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se pro-

dlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření 

smlouvy nebo případného zrušení výběrového řízení. 

 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 

min. do konce této zadávací lhůty. 

XII.  DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

 

Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy pro-

střednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky 

(ID 7c6by6u), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, oddělení 

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

 

Písemná žádost dodavatele musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. 

  

Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem zájemcům. 
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Prohlídka místa plnění 

Místo stavby je veřejně přístupné. Prohlídka místa stavby se uskuteční individuálně. 

 

XIII.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 

Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je sub-

dodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifi-

kaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka 

byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče 

včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které 

budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 

nabídku.  

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.  

Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 

osoba s ním propojená (propojená osoba je dle § 73 a násl. zákona o obchodních korporacích). 

Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o vyloučení uchazeče a výběru 

nejvhodnější nabídky (výsledku výběrového řízení) se považují za doručené okamžikem 

zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení. 

 

XIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 a v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 

a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 

 

 

V Liberci dne ……………  

 

                                                                           Za zadavatele:   

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

    Tomáš Kysela, v.r. 

   náměstek primátora 

 

 

 

Smlouva o dílo 
číslo objednatele -/-/- 

číslo zhotovitele - 
 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
 

 

1. Účastníci smlouvy 
 
1.1 Objednatel  : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 
   PSČ, sídlo   : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I  
   zastoupený  : Tiborem Bathyánym, primátorem města 
   IČO   : 00262978 
   DIČ   : CZ00262978 
   Telefon  : 485 243 111 
   Fax   : 485 243 113 
   bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800 
   ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odboru správy veř. majetku 

(dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  : [] 

 

   PSČ, sídlo  : [] 
  zastoupený : [] 
   IČO   : []    
   DIČ   : [] 
   bank.spojení :              [] 
   ve věcech smluvních oprávněn k jednání : []  
   ve věcech technických oprávněn k jednání : [] 

(dále jen zhotovitel)  
 
   (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 
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2. Předmět a smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak 
je dále v této smlouvě uvedeno.  

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 
 
3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem ULICE 

KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT). Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava 
povrchu komunikace komunikace a chodníků.  

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

soupisu prací a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s 
 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 
 technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu, 
 normami (zejména ČSN) vztahujících se k prováděnému dílu, 
 obecně závaznými právní mi předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a  
 pokyny objednatele 
 
 
 
 
ÚDAJE O STAVBĚ :   

Název stavby  : „ULICE KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“ 
Místo stavby : Liberec ul. ULICE KUBELÍKOVA 
Investor stavby  : objednatel  
(dále jako „stavba“) 
 

3.3 Předmětem plnění (díla) je také: 
3.3.1 zpracování: 

 časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací, 
 realizační dokumentace stavby dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli 

ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1 el. podoba ve formátu DWG nebo 
DGN), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací 
pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby  

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPrS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x di-
gitální forma).  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přelo-
žek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x 
v tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi 
dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

 doklady o vytyčení stavby; 
 geodetické zaměření skutečného provedení stavby - díla; 
 geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrické-

ho oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání 
s vlastníky dotčených nemovitostí. 

 
3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu; 
 vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich ne-

porušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění pří-
padných dohod a koordinace se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby; 

 ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 
 potřebná výkopová povolení; 
 případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nut-

ných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 
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 přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií 
v průběhu stavby hradí zhotovitel; 

 zajištění ostrahy stavby a staveniště; 
 zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, zhoto-

vitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 
stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí 
stavby před nadměrným hlukem; 

 zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

 provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlast-
níků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci; 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření (i v průběhu oprav inženýrských 
sítí) a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně 
správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiá-
lu, mezideponie atp.); 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajistit jeho údržbu, přemísťování a násled-
né označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to 
do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedoděl-
ků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spoje-
nými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

 zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna 
stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané 
lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných inte-
grovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře, 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění díla s vlastníky 
sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, ka-
nalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v 
dané lokalitě dotčených stavbou; 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončené-
ho díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.); 

 případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných 
ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

 odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; (případně odvoz na 
skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele) zajistit likvidaci vybouraných hmot, od-
padů a zeminy, případnou náhradní výsadbu a péči o ni; 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu pl-
nění díla v průběhu realizace stavby; 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 
 provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů pl-

nění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí pro-
jektové dokumentace; 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kva-
lity a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických 
záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s 
plněním předmětu plnění díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení 
pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;  

 případné náhradní výsadby a péče o ni do doby předání objednateli; 
 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby 

v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh 
díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakry-
tím; 

 celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od 
ukončení stavby; 
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 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudační-
ho rozhodnutí; 

 odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční 
lhůty;  

 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
prací neprodleně do původního stavu;  

 výroba, instalace a osazení 2 ks informační tabule před započetím realizace stavby s uvedením 
názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele 
díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora; 

 

 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) 
dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této 
smlouvy. 

4.2 RDS odsouhlasená NIPI bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího 
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 
pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno 
výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy 
nejméně čtrnáct (14) dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhů-
ta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  

 Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy  

Dokončení a předání díla: do 30.10.2015 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedo-
dělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)                        

 

4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento 
harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna 
harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a 
poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být 
zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních 
objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této 
smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud 
dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 
plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 
poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména 
živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů 
nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další 
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nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení 
veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej 
dokončit. 

 
5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnu-
tá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  ………............ Kč 

DPH 21% ……………….. Kč 

Cena díla včetně DPH        …………………… Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za 
celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.  
 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových 
předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném 
znění) a při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do 
doby dokončení a předání řádného díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 
stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, 
cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a právními předpisy 
stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či 
úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na případnou komplexní likvidaci dřevokazných a 
mikroskopických vláknitých hub, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, 
včetně zejména provozu na silnici, železnici či vodní cestě, náklady na veškeré další související činnosti a 
jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, včetně nákladů na zhotovení RDS a 
DSPrS.  

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 
smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. 
Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie 
uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhra-
du vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti 
sjednané celkové ceně.  

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve 
výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu 
provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové 
kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS)) předem 
projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS 
nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou 
celkovou cenu. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči za-
hraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s 
DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

 
5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsa-

ný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 
stejnopisech, určených pro objednatele.  
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Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pra-
covníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 
 

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících podmínek: 
5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla,  

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné 
smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 
smlouvy.  

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4.4 a její splatnost se stanovuje na 30 dní.  

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.12 Faktura zhotovitele - Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „ULICE KUBELÍKOVA (ÚSEK 

JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, 
cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo 
pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní 
fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve 
lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objed-
natele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu 
od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

 

 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele : [], e-mail: [],  
 tel.: [] 

Přípravář zhotovitele  : [], e-mail: [], tel. [] 
Zástupce zhotovitele  : [], e-mail: [], tel.: [] 

 
 

Zástupce objednatele : Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319,  
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
 
 

 
6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 

této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů vý-
robků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgá-
nů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou 
předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost do-
kument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 
pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných 
právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), 
nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový 
přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty 
nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem 
budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav 
vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících 
s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně 
prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    

 

Příloha k usnesení č. 387/2015



 28 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. 
jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 
právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování 
všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno 
v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných 
materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo 
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle 
podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či 
technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má 
objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je 
povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se 
k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závaz-
ných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 475/02-120/RS/1 ze dne 22.10.2002 
s účinností od 1.11.2002) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno 
MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 s účinností od 1.9.1998). Tento systém obsahuje soubor 
technických podmínek, které navazují na ČSN. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do 

projektové dokumentace, 
- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci    

odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným    hlukem, 
- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se    provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a    účastníky řízení, při 

vydání výše uvedených povolení, 
 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného 

autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  
 
6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci [a povolení či oprávnění] nutné k provedení díla.  
 
6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části 

díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami 
(zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vady se 
považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

 

6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit 
na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že 
objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny 
technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění 
díla, včetně změn DZS, RDS atd.. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní 
rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí 
zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 
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7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
„staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno 
Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel 
prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady 
na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.  

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude 
sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde 
uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště 
ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout pře-
vzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo 
předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy 
v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se 
při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských 
sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhoto-
vitel. 

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu prová-
dění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveniš-
těm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5.  Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonáva-
jící autorský nebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám opráv-
něným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 

za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochran-
nými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, tech-
nologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, 
působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo 
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.  

7.8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze 
stavby.  

7.9. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním 
prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním 
atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a sou-
časně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního 
prostředí vznikly.  

7.10. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předáva-
cího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí sta-

Příloha k usnesení č. 387/2015



 30 

veniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit 
provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný 
stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá 
z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách provádě-
ných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdo-
davatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchyl-
ky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí 
kvality a vlastností stavby apod.  

Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zho-
tovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad 
BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku. 

 

8. Povinnosti zhotovitele     
 
8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, 
personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, 
s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územ-
ního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny 
objednatele nebo technického dozoru.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu 
upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpeč-
nosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele 
jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochran-
nou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním 
jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně 
zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prá-
ci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím 
pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením 
termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto 
případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve staveb-
ním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního 
deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objedna-
tel.  
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. 

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný 
stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 
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8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. 
prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., 
č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému ří-
zení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat 
staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění 
prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu přísluš-
nou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci od-
padu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud 
zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu ne-
předloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá 
povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že 
dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou 
nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro 
určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které 
nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS), v dokumentaci 
objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné 
způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovo-
vaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je opráv-
něn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.  

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých 
osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla. 

8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdo-
davatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí dí-
la objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zby-
tečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, 
aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci 
díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně 
ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na ja-
kémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či ji-
nému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojist-
nou částku ve výši nejméně 10 mil. Kč pro jednu a každou škodu.  
c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného 
pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla 
d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpo-
vědnost za zaměstnance atd.) 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má 

zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s [] - č. [].  
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Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po 
dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní po-
kutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o 
dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou 
výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

 

8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem 
k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru 
objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré 
originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících 
činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které 
mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem 
předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům 
provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených 
s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost. 

 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologic-
kého nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednate-
le.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objed-
nateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu 
přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného od-
kladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel 
objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud 
je nebo bude dokončení opožděno. 

 

10. Spolupůsobení objednatele 
 
10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 
k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta 
není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 
strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 
objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce 
objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, 
telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

 

 

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení 
díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku 
objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke 
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zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

 
11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do 

stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném dí-
le, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých 
škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.  

 

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle 
této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, 
přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. 
Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za pod-
statné porušení této smlouvy.  

 
11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v 

kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem 
ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 
převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání 
užívání díla. 

 
11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 
11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací pro-

tokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  
 
11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla 

(poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu 
do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy: 
e-mail. adresa technického dozoru  :  
e-mail adresa objednatele   : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny 
v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky, dostavit 
se na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel 
je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakova-
nou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) dne po dni 
označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, 
jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objed-
natel prokázal opak (fikce převzetí).  

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému 
účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po tako-
vou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, 
a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího protokolu musí 
tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstraně-
ní. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo 
zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá 
právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  
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11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové 
dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsa-
ných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, a to 
zejména:  

-    doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvěd-
čení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých 
materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby pře-
depsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;  

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru 
nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) 
odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPrS; 

-  seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze 
v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanali-
zace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), zá-
pisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obslu-
hy technologických zařízení,  

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

-  stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

-  popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního 
deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a 
bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opat-
ření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

 
11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má 

právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné 
souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro 
neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí 
části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen 
vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele. 
 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním ko-
laudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních 
závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny 
ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vli-
vu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena 
výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde 
o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednate-
lem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.  
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12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která se vzta-
huje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak 
k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen 
„záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla 
s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně pode-
psaném protokolu o předání a převzetí díla.  

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U 
těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotli-
ví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

 
12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, 
technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem 
uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla 
způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, 
které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.  

 

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále 
jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její 
projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky : 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. 
Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, 
současně požadovat slevu z ceny díla.  

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě 
napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek 
a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady 
na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí objednateli své 
stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí 
záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady 
znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního 
nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit 
objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se 
strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 
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12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem 
s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem 
objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně 
vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. 
V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo 
zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za 
oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-
)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem 
nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou 
díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 
s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy 
z ceny díla.  

 

 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 
 
13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož ne-

splnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a 
bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany 
budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení ( slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené 
čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: deset tisíc korun českých). 

13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její 
části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení ( slovy: dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl 
upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále 
jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, 
na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také 
v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 
materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody 
s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 
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jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 
závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. – 13.3.7. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy 
byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel 
po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05% z dlužné částky, za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle 
této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vzta-
huje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo 
kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být 
uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od 
této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl 
nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i 
bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele  nejpozději do třiceti (30) dnů ode vzniku takové povin-
nosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut 
dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na 
rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréko-
liv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena 
v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla, při-
čemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení. 

 

 
14. Subdodavatelé 
 
14.1. Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.  

14.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v 
seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednic-
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tvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této 
Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prová-
děl sám.  

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný se-
znam všech svých subdodavatelů.  

14.3. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla 
možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla 
prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektiv-
ně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění 
kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

14.4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou 
kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět sub-
dodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším 
podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 
na území ČR.  

14.5. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdoda-
vatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv sub-
dodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či mon-
táž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil 
sám. 

 

14.6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky 
zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu 
technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout 
informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě 
pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen 
vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele. 

 
 
15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  
 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 90dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy; nebo 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a 
neodstraní včas závadný stav v náhradní 30denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či 
jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně 
znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; nebo  

15.1.4     porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo  
15.1.5     porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  
 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, 
pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části 
plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od 
objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    
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15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet za-
městnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmono-
gram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen 
na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Po-
kud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto pova-
žováno za podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 
15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a 

závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude 
objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, 
jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem  
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat 
v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a 
objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen 
následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto 
případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy 
poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle 
nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů 
spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, 
bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek 
finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, 
avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy. 

 

 

16. Další ujednání 
 
16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které 
jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto 
práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem 
do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho 
jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, 
resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani 
na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem.  

16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
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(CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od 
zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu 
dle platného občanského zákoníku.  

  

 

17. Všeobecná ustanovení 
 
17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků.  

 
17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a 

pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou 
dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této 
smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy 
České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane 
platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit 
neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce 
blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána urči-
tě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahu-
je úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou 
v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

 
17.9. 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. 
 
17.10 Nedílnou součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže 

uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 

 

Přílohy :  
Příloha č.1 – Oceněný seznam akcí a položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 
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Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

V Liberci dne ……………….. V ………………… dne ……………….. 

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor města  
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Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

ve smyslu § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) 

 

 

pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

 

 

 

„Oprava komunikace Puškinova“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu ma-

jetku města 

 

 

 

 

 

 

Květen 2015 
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OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) 

 

 

I. Identifikační údaje zadavatele 

II. Předmět plnění veřejné zakázky 

III. Místo plnění veřejné zakázky 

IV. Doba plnění veřejné zakázky 

V. Požadavky na prokázání kvalifikace 

VI. Seznam subdodavatelů 

VII. Povinné součásti nabídky 

VIII. Způsob zpracování nabídkové ceny 

IX. Obchodní podmínky 

X. Způsob hodnocení nabídek 

XI. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídky 

XII. Další informace – dotazy, konzultace  

XIII. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 

 

Přílohy: 

č. 1 Vzor titulního listu nabídky 

č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

č. 3 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí Rady města Liberec    

č. 4 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky 

č. 5 Vzor čestného prohlášení ve smyslu § 68 zákona  

č. 6 Výkaz výměr 

č. 7 Přehled subdodavatelů 

č. 8 Návrh smlouvy o dílo 

č. 9 Projektová dokumentace 

 

 

 

 

Preambule 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výbě-

rového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodr-

žuje zásady uvedené v § 6 zákona. 
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I.  IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

 

Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

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

IČ:     00262978 

DIČ    CZ00262978 

Telefonní spojení:  +420 485 243 111 

fax:    +420 485 243 113 

 

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš 

Kysela, náměstek primátora.  

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy 

veřejného majetku, tel.: 485243874, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je David Studený, referent investic a oprav, tel. 

485243879, e-mail: studeny.david@magistrat.liberec.cz 

 

V případě, že dodavatel bude požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, je po-

vinen postupovat dle kapitoly XII. Další informace – dotazy, konzultace. 

 

II.  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

II.1 Základní popis předmětu zakázky 

 

Předmětem projektové dokumentace druhé etapy je oprava stávajícího povrchu, která spočívá v od-

frézování vozovky a položení nové obrusné vrstvy, případně opravy v místech výtluků nebo v mís-

tech porušené konstrukce vozovky od křižovatky Puškinova x Dubice k železničnímu přejezdu u za-

stávky Pilínkov.  

 

 

Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně do-

kumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a 

jednom elektronickém vyhotovení. 
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II.2 Související činnosti a podmínky pro provádění díla  

 

Jedná se zejména o: 

 v průběhu realizace díla odpovědnost uchazeče za neporušení stávajících inženýrských sítí, 

vč. zajištění případných dohod a koordinaci se správci a vlastníky sítí v rámci realizace dí-

la, 

 zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo provozovatelů 

technické infrastruktury před započetím prací, 

 geometrické zaměření staveniště vč. vytýčení směrového a výškového fixu, 

 získání povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

 zajištění případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště, 

 zajištění případných pronájmů pozemků, 

 získání potřebných výkopových povolení, 

 projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vy-

měřených poplatků a nájemného, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení 

zvláštního užívání komunikací (i v průběhu oprav inženýrských sítí) v souladu s postupem 

výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených po-

zemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a to do 

doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedo-

dělků, 

 koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné za-

kázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 

k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a zajištění nepřetržitého přístupu všech 

záchranných integrovaných složek, 

 zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prová-

děna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích 

ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezd 

záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře, 

 zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace či její části, na níž je prováděno dílo, 

a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla 

zadavatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 

v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 

atd.), 

 zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění díla uchazečem, 

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí a zeleně, 

 odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění, 

(případně odvoz na skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele)  

 likvidace odpadů a zeminy,  

 zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni, 

 zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem uchazeče, zejména příjezd a výjezd ze staveniště, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou, vyjma díla samotného, do původního stavu, 
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 výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby s uvedením 

názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a dodavatele díla, termínu 

výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.), 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně po-

drobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

 předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvi-

sející s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 

zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stav-

by v jednom vyhotovení v elektronické podobě 

 provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 

do jednoho týdne od ukončení stavby, 

 zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému podání žádosti o 

vydání kolaudačního rozhodnutí, 

 písemné odsouhlasení provedení díla NIPI ČR, ve smyslu platné legislativy, kterou se sta-

noví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 

 odstranění příp. závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční doby, 

 zpracování realizační projektové dokumentace (RDS), její předložení ke schválení zadava-

teli 

 geodetické zaměření stavby včetně všech vedení inženýrských sítí na staveništi, popř. pře-

ložek stávajících inženýrských sítí realizovaných v rámci Stavby a následné předání tohoto 

geometrického zaměření objednateli ve formátu DTM, a to 3x v tištěné formě a 1x 

v digitální podobě, přičemž součástí zaměření bude: 

- geodetické zaměření skutečného díla 

- geometrický plán pro případný vklad do KN 

- doklady o vytýčení stavby 

 

II.3 Kvalitativní parametry 

 

Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím před-

loženém návrhu smlouvy o dílo.  

 

Uchazeč se zavazuje provádět dílo podle projektové dokumentace uvedené v této zadávací 

dokumentaci (viz příloha č. 9 ZD), k prováděnému dílu se vztahujících technologických po-

stupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, 

specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. V případě jaké-

hokoliv rozporu mezi dokumenty, normami a/nebo jinými pravidly bude mít přednost doku-

ment a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

Bez ohledu na předchozí větu uchazeč tímto souhlasí, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 

pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně zá-

vazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a uchazeč bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu 

a/nebo pravidlu.  
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Při provádění díla musí uchazeč použít materiály, výrobky a technologická zařízení pouze no-

vé a v nejlepší jakostní třídě; v kvalitě odpovídající RDS a pouze schválené pro použití v ČR 

a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifi-

káty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a 

zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, 

návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 

RDS lze pouze po předchozím písemném odsouhlasení s objednatelem nebo staveb-

ním/technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvali-

ty díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporuče-

ných pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků 

nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při sklado-

vání, má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a nahrazení vhodný-

mi.  

Uchazeč je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, přičemž tato 

skutečnost nebude mít vliv na smluvený termín dokončení díla. 

 

Kvalita uchazečem (zhotovitelem) provedeného díla musí odpovídat nejméně požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně ev-

ropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. 

Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Objed-

natel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

 

Uchazeč (zhotovitel) při realizaci zakázky je povinen při realizaci zakázky dodržet rovněž re-

sortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválené 

MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalita-

tivní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze 

dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007, (dále jen "TKP"). Tento systém obsahuje soubor tech-

nických podmínek, které navazují na ČSN. 

 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby v případě změn, které vyplynou v 

průběhu realizace akce nebo budou vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na li-

kvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 

nadměrným hlukem, 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajících se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovené dotčenými orgány a účastníky ří-

zení, při vydání výše uvedených povolení. 

 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá ob-

chodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro ur-

čitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s 

technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede 
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obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení 

funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací. 

II.4 Zatřídění stavebních prací dle kódů CPV  

 

CPV    

Stavební práce   45000000-7   

Práce na opravě silnic  45233142-6  

Technické projektování 71320000-7  

  

         

II.5 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.950.000,- Kč bez DPH.  

 

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí předpokládanou 

hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a za-

davatel takového uchazeče z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí. 

 

 

III.  MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Místo plnění: komunikace Puškinova v Liberci  

 

IV.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení výběrového řízení 

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy  
Dokončení stavby: 30. 10. 2015 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a ne-

dodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)  
 

 

V.  POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto vý-

běrového řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci 

ve smyslu § 50 a následných zákona, tím že prokáže: 
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V.1  Základní kvalifikační předpoklady  

 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53 

zákona čestným prohlášením (viz příloha č. 2 ZD).  

 

V.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Ve smyslu § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím 

rozsahu: 

 Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdob-

né evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. 

 Předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsa-

hu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění; dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky se rozumí zejména výpis 

ze živnostenského rejstříku. 

 Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. V rámci této části kvalifikace poža-

duje zadavatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 

360/1992 Sb., v platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby k prokázání 

uvedeného oprávnění provádět příslušnou část zakázky.   

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného pro-

hlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD). 

 

Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné 

způsobilosti prostřednictvím subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které nejsou zaměstnanci 

uchazeče), musí uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž smlouvu uzavřenou s tímto sub-

dodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 

rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifi-

kace určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné způsobilosti a současně prokázat kvali-

fikaci splněním požadavků uvedených v § 51 odst. 4 písm. a) zákona (viz V.4 Podmínky společné 

pro prokazování kvalifikace v ZD). 

 

V.3  Technické kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zá-

kona v následujícím rozsahu: 

 

Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 

v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti 

oprav nebo rekonstrukce komunikací. V seznamu bude uveden název a popis předmětu za-

kázky, její rozsah – finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. 
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Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení v seznamu uvede-

ných zakázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 

musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 

3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 2.000.000,- Kč bez DPH, 

realizované uchazečem. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD) 

 

V.4 Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

 

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 

Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM, odd. B, kap. 3, čl. 3.14, 

odst. 2, je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů prokazující 

splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 

smlouvy.    

Pokud uchazeč již v nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, budou tyto 

dokumenty zadavatelem uznány. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté kopii. 

Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do čes-

kého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalen-

dářních dnů.  

 

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifi-

kačních předpokladů podle § 53 zákona v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1, a profesních kvalifikač-

ních předpokladů, dle § 54 písm. a) až d) zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze sezna-

mu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být pro-

kázáno splnění kvalifikace. 

 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahrazuje prokázání 

splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadava-

telem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
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chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povi-

nen veřejnému zadavateli předložit: 

 doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 

písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem; a 

 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskyt-

nutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 

s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to ale-

spoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 

písm. b) a d). 

 

Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 

písm. a) zákona. 

 

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou 

nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 

písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsa-

hu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé 

společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno po-

soudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný 

podíl při plnění předmětu zakázky.  

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že 

všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních 

vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 

dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Pří-

slušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní 

účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou 

konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 

 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifi-

kace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to 

v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi síd-

la, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční do-

davatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, 

jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště za-

hraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující spl-

nění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověře-

ného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění 

kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem 

trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do 

českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti 

ve výběrovém řízení vyloučen.  
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VI. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodava-

teli, předloží v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím 

vlastních zaměstnanců.  

 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů uvedených 

v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této veřejné 

zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

Seznam všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 7 ZD). 

 

Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, rozsah 

jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci 

předmětu veřejné zakázky.  

 

U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, 

musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí spolupráci – viz kap. V.4 Podmínky společné 

pro prokazování kvalifikace. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podí-

let v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla 

prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatel-

ných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdo-

davatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.  

 

 

VII POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 

 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

 prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluv-

ního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo 

zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uve-

dené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz přílo-

ha č. 4 ZD). 

 prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 

nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 

souvisejí s výběrovým řízením podle Směrnice Rady města Liberec (viz příloha č. 3 ZD). 

 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního práv-

ního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz pří-

loha č. 5 ZD). 

 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 

zadavatele (viz příloha č. 5 ZD). 
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 má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovi-

tá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz 

příloha č. 5 ZD).  

 

VIII.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr za celý vymezený předmět ve-

řejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková 

cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a 

celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako maximální a nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena bude v předepsaném slo-

žení uvedena na titulním listu nabídky a návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 8 ZD).  

 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Na-

bídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

 

Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého soupisu stavebních prací a výkazu výměr (příloha 

č. 6 ZD), který je uchazeč povinen vyplnit v celém rozsahu jakožto součást nabídkové ceny. Oceně-

ný  výkaz výměr požaduje zadavatel předložit  ve formátu XML, struktuře XC4, který odpoví-

dá vyhlášce 230/2012 Sb. (jedná se o soubor, který je v zadávací dokumentaci a v nabídce bude 

předložen jako oceněný). Dále bude  připojena některá z tiskových sestav z Aspe, např. v pdf nebo 

v Excelu (např. tisková sestava 3.6.1 – soupis prací) 

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prove-

dení předmětu zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů během provádění zakázky. Cena 

musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české 

měny k zahraničním měnám.  

 

Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpeč-

nostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, 

pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, ná-

klady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 

pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na 

provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předáva-

cích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré sou-

visející činnosti uvedené v této ZD, náklady na zajištění veškerých vyjádření potřebných k provedení 

díla, vytyčení inženýrských sítí, zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a označení 

pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění díla a jakékoliv 

další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné zakázky. Veškeré související náklady musí 

uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.  

 

 

IX.  OBCHODNÍ PODMÍNKY  
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IX.1  Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 8 

ZD), který je zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace a 

který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, 

kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny 

díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.  

 

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.  

 

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, 

nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další 

účasti ve výběrovém řízení.  

 

Technický dozor téže stavby nesmí provádět vybraný dodavatel ani osoba s ním propojená.  

 

IX.2 Platební podmínky  

 

           Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

 

IX.3 Záruky a sankce 

 

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.  

 

 

X.  ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli 

(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hod-

noceny.  

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše na-

bídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu 

s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabíd-

kovou cenou. 

 

XI.  LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 

XI.1 Lhůta pro zpracování a podání nabídek 
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Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení 

výběrového řízení a končí dnem 20. května 2015 v 09:00 hodin. 

 

XI.2    Místo pro podání nabídek 

 

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ 

MĚSTO LIBEREC, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – 

Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla 

zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uply-

nutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. 

 

XI.3 Náležitosti nabídek 

 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 

uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími pod-

mínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být 

předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 

podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 

příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 

kopii plné moci.  

 

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat kaž-

dou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) 

zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepo-

vinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neodděli-

telně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 

 

Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originá-

le a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. 

Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. 

Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky 

bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku, pře-

hled subdodavatelů). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 

názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude 

rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kon-
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taktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této 

adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

XI.4 Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. května 2015 v 10:00 hodin na adrese 

zadavatele, Jablonecká 41/27, Liberec 1, 460 59, 1. patro, zasedací místnost správy veřejného 

majetku. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který 

podal nabídku. 

 

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou ce-

nu. 

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celko-

vého počtu listů v nabídce. 

C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z obchodního rejstříku ne 

starší 90 dní, plná moc apod.); 

D. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení  

E. Cenová nabídka - výkaz výměr 

F. Návrh smlouvy 

G. Přehled subdodavatelů 

H. Čestná prohlášení (viz VII. Povinné součásti nabídky) 

I. Přílohy (nepovinné) 

 

XI.5 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem do-

ručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se pro-

dlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření 

smlouvy nebo případného zrušení výběrového řízení. 

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 

min. do konce této zadávací lhůty. 

XII.  DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

 

Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy pro-

střednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky 

(ID 7c6by6u), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, oddělení 

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

 

Písemná žádost dodavatele musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. 

  

Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem zájemcům. 
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Prohlídka místa plnění 

Místo stavby je veřejně přístupné. Prohlídka místa stavby se uskuteční individuálně. 

XIII.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 

Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.  

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je sub-

dodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifi-

kaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka 

byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče 

včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které 

budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou 

nabídku.  

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.  

Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 

osoba s ním propojená (propojená osoba je dle § 73 a násl. zákona o obchodních korporacích). 

Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o vyloučení uchazeče a výběru 

nejvhodnější nabídky (výsledku výběrového řízení) se považují za doručené okamžikem 

zveřejnění na internetových stránkách zadavatele. 

Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení. 

XIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 a v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 

a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení. 

 

V Liberci dne ………….. 

                                                                         Za zadavatele:   

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

    Tomáš Kysela, v.r. 

   náměstek primátora 

 

 

Smlouva o dílo 
číslo objednatele -/-/- 

číslo zhotovitele - 
 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
 

 

1. Účastníci smlouvy 
 
1.1 Objednatel  : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 
   PSČ, sídlo   : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I  
   zastoupený  : Tiborem Bathyánym, primátorem města 
   IČO   : 00262978 
   DIČ   : CZ00262978 
   Telefon  : 485 243 111 
   Fax   : 485 243 113 
   bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800 
   ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odboru správy veř. majetku 

(dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  : [] 

 

   PSČ, sídlo  : [] 
  zastoupený : [] 
   IČO   : []    
   DIČ   : [] 
   bank.spojení :              [] 
   ve věcech smluvních oprávněn k jednání : []  
   ve věcech technických oprávněn k jednání : [] 

(dále jen zhotovitel)  
 
   (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

2. Předmět a smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak 
je dále v této smlouvě uvedeno.  

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 
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3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem Oprava 
komunikace Puškinova. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava povrchu komunikace komunikace 
a chodníků.  

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

soupisu prací a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s 
 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 
 technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu, 
 normami (zejména ČSN) vztahujících se k prováděnému dílu, 
 obecně závaznými právní mi předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a  
 pokyny objednatele 
 
 
 
 
ÚDAJE O STAVBĚ :   

Název stavby  : „Oprava komunikace Puškinova“ 
Místo stavby : Liberec ul. Puškinova 
Investor stavby  : objednatel  
(dále jako „stavba“) 
 

3.3 Předmětem plnění (díla) je také: 
3.3.1 zpracování: 

 časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací, 
 realizační dokumentace stavby dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli 

ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1 el. podoba ve formátu DWG nebo 
DGN), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací 
pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby  

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPrS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x di-
gitální forma).  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přelo-
žek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x 
v tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi 
dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

 doklady o vytyčení stavby; 
 geodetické zaměření skutečného provedení stavby - díla; 
 geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrické-

ho oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání 
s vlastníky dotčených nemovitostí. 

 
3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu; 
 vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich ne-

porušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění pří-
padných dohod a koordinace se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby; 

 ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 
 potřebná výkopová povolení; 
 případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nut-

ných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 
 přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií 

v průběhu stavby hradí zhotovitel; 
 zajištění ostrahy stavby a staveniště; 
 zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, zhoto-

vitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 
stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí 
stavby před nadměrným hlukem; 
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 zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

 provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlast-
níků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci; 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření (i v průběhu oprav inženýrských 
sítí) a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně 
správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiá-
lu, mezideponie atp.); 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajistit jeho údržbu, přemísťování a násled-
né označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to 
do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedoděl-
ků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spoje-
nými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

 zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna 
stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané 
lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných inte-
grovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře, 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění díla s vlastníky 
sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, ka-
nalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v 
dané lokalitě dotčených stavbou; 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončené-
ho díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace 
v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající 
atd.); 

 případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných 
ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

 odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; (případně odvoz na 
skládku určenou zadavatelem, na náklady dodavatele) zajistit likvidaci vybouraných hmot, od-
padů a zeminy, případnou náhradní výsadbu a péči o ni; 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu pl-
nění díla v průběhu realizace stavby; 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 
 provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů pl-

nění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí pro-
jektové dokumentace; 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kva-
lity a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických 
záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s 
plněním předmětu plnění díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení 
pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;  

 případné náhradní výsadby a péče o ni do doby předání objednateli; 
 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby 

v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh 
díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakry-
tím; 

 celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od 
ukončení stavby; 

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudační-
ho rozhodnutí; 

 odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční 
lhůty;  

 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
prací neprodleně do původního stavu;  
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 výroba, instalace a osazení 2 ks informační tabule před započetím realizace stavby s uvedením 
názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele 
díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora; 

 

 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) 
dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této 
smlouvy. 

4.2 RDS odsouhlasená NIPI bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího 
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 
pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno 
výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy 
nejméně čtrnáct (14) dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhů-
ta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  

 Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy  

Dokončení a předání díla: do 30.10.2015 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedo-
dělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)                        

 

4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento 
harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna 
harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a 
poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být 
zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních 
objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této 
smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud 
dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 
plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 
poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména 
živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů 
nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další 
nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení 
veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej 
dokončit. 

 
5. Cena díla a platební podmínky 
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5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnu-
tá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  ………............ Kč 

DPH 21% ……………….. Kč 

Cena díla včetně DPH        …………………… Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za 
celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.  
 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových 
předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném 
znění) a při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do 
doby dokončení a předání řádného díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 
stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, 
cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a právními předpisy 
stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či 
úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na případnou komplexní likvidaci dřevokazných a 
mikroskopických vláknitých hub, náklady spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, 
včetně zejména provozu na silnici, železnici či vodní cestě, náklady na veškeré další související činnosti a 
jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, včetně nákladů na zhotovení RDS a 
DSPrS.  

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 
smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. 
Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie 
uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhra-
du vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti 
sjednané celkové ceně.  

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve 
výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu 
provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové 
kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS)) předem 
projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS 
nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou 
celkovou cenu. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči za-
hraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s 
DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

 
5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsa-

ný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 
stejnopisech, určených pro objednatele.  
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pra-
covníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 
 

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících podmínek: 
5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla,  
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5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné 
smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 
smlouvy.  

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4.4 a její splatnost se stanovuje na 30 dní.  

5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.12 Faktura zhotovitele - Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Oprava komunikace Puškino-
va“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši 
DPH, cenu celkem - částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo 
pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní 
fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve 
lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objed-
natele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu 
od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

 

 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele : [], e-mail: [],  
 tel.: [] 

Přípravář zhotovitele  : [], e-mail: [], tel. [] 
Zástupce zhotovitele  : [], e-mail: [], tel.: [] 

 
 

Zástupce objednatele : Bc. David Novotný, tel.: 602 482 319,  
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
 
 

 
6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 

této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů vý-
robků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgá-
nů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou 
předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost do-
kument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo 
pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných 
právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), 
nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový 
přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty 
nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem 
budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav 
vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících 
s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně 
prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    

 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. 
jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 
právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování 
všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno 
v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných 
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materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo 
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle 
podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či 
technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má 
objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je 
povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se 
k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závaz-
ných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 475/02-120/RS/1 ze dne 22.10.2002 
s účinností od 1.11.2002) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno 
MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 s účinností od 1.9.1998). Tento systém obsahuje soubor 
technických podmínek, které navazují na ČSN. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu 

realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do 

projektové dokumentace, 
- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci    

odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným    hlukem, 
- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se    provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a    účastníky řízení, při 

vydání výše uvedených povolení, 
 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného 

autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  
 
6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci [a povolení či oprávnění] nutné k provedení díla.  
 
6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části 

díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami 
(zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vady se 
považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

 

6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit 
na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že 
objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny 
technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění 
díla, včetně změn DZS, RDS atd.. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní 
rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí 
zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 
 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
„staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno 
Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel 
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prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady 
na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.  

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže 
uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude 
sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde 
uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště 
ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout pře-
vzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo 
předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy 
v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se 
při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských 
sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhoto-
vitel. 

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu prová-
dění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveniš-
těm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5.  Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonáva-
jící autorský nebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám opráv-
něným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 

za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochran-
nými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, tech-
nologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, 
působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo 
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.  

7.8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze 
stavby.  

7.9. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním 
prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním 
atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a sou-
časně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního 
prostředí vznikly.  

7.10. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předáva-
cího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí sta-
veniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit 
provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný 
stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá 
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z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách provádě-
ných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdo-
davatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchyl-
ky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí 
kvality a vlastností stavby apod.  

Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zho-
tovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad 
BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku. 

 

8. Povinnosti zhotovitele     
 
8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, 
personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, 
s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územ-
ního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny 
objednatele nebo technického dozoru.  

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu 
upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpeč-
nosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele 
jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochran-
nou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním 
jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně 
zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prá-
ci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím 
pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením 
termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto 
případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve staveb-
ním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního 
deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objedna-
tel.  
O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. 

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný 
stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. 
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prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., 
č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému ří-
zení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat 
staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění 
prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu přísluš-
nou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci od-
padu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud 
zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu ne-
předloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá 
povinnost jej převzít. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že 
dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou 
nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro 
určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které 
nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS), v dokumentaci 
objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné 
způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil. 

8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovo-
vaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je opráv-
něn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.  

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých 
osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla. 

8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdo-
davatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí dí-
la objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zby-
tečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, 
aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci 
díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně 
ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na ja-
kémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či ji-
nému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojist-
nou částku ve výši nejméně 10 mil. Kč pro jednu a každou škodu.  
c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného 
pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla 
d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpo-
vědnost za zaměstnance atd.) 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má 

zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s [] - č. [].  

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po 
dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní po-
kutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o 
dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou 
výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 
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8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem 
k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru 
objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré 
originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících 
činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které 
mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem 
předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům 
provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených 
s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost. 

 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologic-
kého nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednate-
le.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objed-
nateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu 
přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného od-
kladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel 
objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud 
je nebo bude dokončení opožděno. 

 

10. Spolupůsobení objednatele 
 
10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 
k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta 
není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 
strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 
objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce 
objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, 
telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

 

 

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení 
díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně 
objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku 
objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 
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11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do 
stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném dí-
le, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých 
škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.  

 

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle 
této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, 
přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. 
Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za pod-
statné porušení této smlouvy.  

 
11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v 

kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem 
ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 
převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání 
užívání díla. 

 
11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 
11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací pro-

tokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  
 
11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla 

(poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu 
do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy: 
e-mail. adresa technického dozoru  :  
e-mail adresa objednatele   : novotny.david@magistrat.liberec.cz 
 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny 
v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky, dostavit 
se na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel 
je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakova-
nou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) dne po dni 
označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, 
jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objed-
natel prokázal opak (fikce převzetí).  

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému 
účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po tako-
vou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, 
a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího protokolu musí 
tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstraně-
ní. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo 
zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá 
právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

 

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové 
dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsa-
ných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, a to 
zejména:  

-    doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvěd-
čení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých 
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materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby pře-
depsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;  

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru 
nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) 
odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPrS; 

-  seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze 
v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanali-
zace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), zá-
pisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obslu-
hy technologických zařízení,  

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

-  stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

-  popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního 
deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a 
bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opat-
ření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

 
11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má 

právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné 
souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro 
neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí 
části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen 
vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele. 
 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním ko-
laudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních 
závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny 
ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vli-
vu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena 
výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde 
o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednate-
lem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.  

 

 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která se vzta-
huje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak 
k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen 
„záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla 
s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně pode-
psaném protokolu o předání a převzetí díla.  
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Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U 
těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotli-
ví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

 
12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, 
technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem 
uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla 
způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, 
které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.  

 

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále 
jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její 
projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky : 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. 
Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, 
současně požadovat slevu z ceny díla.  

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě 
napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek 
a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady 
na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí objednateli své 
stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí 
záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady 
znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního 
nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit 
objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se 
strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem 
s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem 
objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně 
vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. 
V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo 
zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za 
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oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-
)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem 
nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou 
díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 
s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy 
z ceny díla.  

 

 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 
 
13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož ne-

splnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a 
bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany 
budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení ( slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené 
čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (slovy: deset tisíc korun českých). 

13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její 
části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení ( slovy: dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl 
upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále 
jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, 
na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také 
v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 
materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody 
s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 
jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 
závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí 
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zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. – 13.3.7. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy 
byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel 
po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05% z dlužné částky, za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle 
této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vzta-
huje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo 
kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být 
uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od 
této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl 
nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i 
bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele  nejpozději do třiceti (30) dnů ode vzniku takové povin-
nosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut 
dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na 
rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kteréko-
liv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena 
v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla, při-
čemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení. 

 

 
14. Subdodavatelé 
 
14.1. Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.  

14.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v 
seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednic-
tvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této 
Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prová-
děl sám.  

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný se-
znam všech svých subdodavatelů.  
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14.3. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla 
možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla 
prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektiv-
ně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění 
kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

14.4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou 
kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět sub-
dodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším 
podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 
na území ČR.  

14.5. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdoda-
vatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv sub-
dodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či mon-
táž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil 
sám. 

 

14.6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky 
zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu 
technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout 
informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě 
pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen 
vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele. 

 
15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  
 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 90dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy; nebo 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a 
neodstraní včas závadný stav v náhradní 30denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či 
jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně 
znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; nebo  

15.1.4     porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo  
15.1.5     porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  
 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, 
pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části 
plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od 
objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet za-
městnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmono-
gram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen 
na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Po-
kud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto pova-
žováno za podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

Příloha k usnesení č. 388/2015



 39 

 
15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a 

závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude 
objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, 
jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem  
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat 
v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a 
objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen 
následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto 
případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy 
poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle 
nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů 
spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, 
bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek 
finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, 
avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy. 

16. Další ujednání 
 
16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které 
jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto 
práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem 
do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho 
jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, 
resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani 
na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem.  

16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od 
zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu 
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dle platného občanského zákoníku.  

17. Všeobecná ustanovení 
 
17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků.  

 
17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a 

pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou 
dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této 
smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy 
České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane 
platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit 
neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce 
blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána urči-
tě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahu-
je úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou 
v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

 
17.9. 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. 
 
17.10 Nedílnou součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže 

uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 

Přílohy :  
Příloha č.1 – Oceněný seznam akcí a položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

V Liberci dne ……………….. V ………………… dne ……………….. 

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor města  
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MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. 
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Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. 
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1. Samostatné hodnocení hlavní a doplňkové činnosti 

1.1. Všeobecné informace 

Závazná ustanovení (plynoucí z LHP – zákonná povinnost):  

Celková maximální výše těžeb – 48.158 m³/ decénium 

Z toho – 44.563 m³ těžby mýtní 

Z toho – 3.595 m³ těžby předmýtní 

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let – 93,98 ha / 

decénium (prořezávky, probírky) 

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu – je uveden v 
% u každé etáže starší 80 let 

 

 

 

 

Dle ustanovení ve schválené zřizovací listině organizace se dělí předmět činnosti na 
hlavní a vedlejší s návazností na vydané živnostenské oprávnění. 

 

 

 
1.2. Hlavní činnost v roce 2014 

V rámci hlavní činnosti pokračovala organizace v roce 2014 v nastaveném systému 
řízení provádění prací. Naše organizace se v daném roce soustřeďovala v rámci provádění 
obnovy lesa na porosty, které generovaly kvalitnější podíl kulatinových výřezů, a to jed-
nak z důvodu nutnosti zahájit či dokončit obnovu těchto porostů a dále pak z neméně dů-
ležitého důvodu, kterým byla cena na trhu. V daném roce byla cena kulatinových výřezů 
(především u smrku) na své historické maximální výši a konkrétně u firmy 
LESS&TIMBER, a.s. byly smluvně ošetřeny výhodné smluvní podmínky (zálohové plat-
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by, ceny,…). Naše organizace taktéž pokračovala dle podepsané smlouvy se zřizovatelem 
v obchodování palivového dříví pro, a to z lokalit veřejné zeleně v majetku města, kde 
jsme nastavili pro odběratele vetší diverzifikaci tohoto sortimentu dle druhu dřevin, ale ta-
to strategie se ukázala jako nevhodná. Došlo k úbytku poptávajících a k výraznému pro-
blému v manipulaci (rozumějme v třídění a nakládání pro odvoz). Proto jsme se dle roz-
hodnutí zřizovatele vrátili k původnímu obchodování, a to za jednotnou cenu dříví v mixu. 

 

V roce 2014 pokračoval obchod palivového dříví. Pro zefektivnění a snížení prac-
nosti při výrobě tohoto sortimentu byl pořízen štípací stroj, který umožňuje lepší zpraco-
vání především bukového dříví s velkým průměrem (až 1m). V prodeji palivového dříví 
došlo k nepatrnému poklesu, a to především z důvodu mírné zimy 2013/2014. Nicméně 
dále jsme pokračovali ve výrobě tohoto sortimentu dle poptávky, tj. štípaného a 
v metrových délkách u různých druhů dřevin.  

 

Jak již bylo výše zmíněno, při obnově lesních porostů jsme se soustředili na poros-
ty vykazující schopnost přirozeně se zmlazovat, tj. v dolní etáži porostu je dostatečný vý-
skyt semenáčků či nárostů cílových dřevin a na porosty s kvalitní dřevní hmotou, vhodnou 
pro kulatinové výřezy.  Podpora přirozeného zmlazení je jedním z cílů našeho hospodaře-
ní, a to z důvodu nejen udržení genetické kvality budoucích porostů, ale i z důvodu eko-
nomického. Tj. nemusíme vynakládat tolik finančních prostředků na zalesňování holin, 
což je zákonná povinnost. Proto pokračujeme při provádění obnovy porostů spíše 
v jednotlivém výběru dřevin či používáme maloplošné obnovní prvky, jako je kotlík, 
clonná seč či okrajová seč s max. výměrou 0,4 ha. Pro osvětlení – max. výměra (mimo 
exponovaných stanovišť a borových souborů) sečí může být dle platné legislativy až 1 ha. 

 

V rámci podpory rekreační funkce lesa jsme se tentokrát soustředili na problemati-
ku neutěšujícího stavu v lokalitě Tiché cesty. Zde neustále řešíme protizákonné pálení 
ohňů návštěvníky lesa. Pakliže tento prostor nebude námi nadále nijak smysluplně revita-
lizován pro potřeby rekreace návštěvníků lesa, není možné s tímto fenoménem bojovat. 
Proto jsme se rozhodli vypracovat na dané území studii. Tato studie má za cíl využít tento 
prostor maximálně pro rekreaci, a to instalací certifikovaných herních prvků, nicméně 
z přírodních materiálů, které jsou pro naší organizaci běžně dostupné, tj. dřevo a kámen. 
S alespoň částečnou realizací se počítá v průběhu roku 2015. 

 

V rámci naší propagace a osvěty lesnictví taktéž nadále provádíme ve spolupráci 
s lesní inženýrkou Evou Kajzarovou tzv. lesní pedagogiku pro mateřské a základní školy. 
Stali jsme se taktéž spolupořadateli myslivecké výstavy. Zde jsme měli a stále máme za 
cíl poukázat na myslivost jako na tradici a smysluplnost mysliveckého hospodaření se 
zvěří. A nejen to. Celá výstava se také nesla v duchu práce s loveckými psy a v osvětě ve-
řejnosti, především těch malých návštěvníků, co myslivost znamená a jaká kolem nás žije 
fauna v přilehlých lesích.  
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1.3. Ekonomické zhodnocení roku 2014 

Hlavním příjmem organizace z hlavní činnosti jsou tržby za prodané dříví. V roce 
2014 byl opět zachován systém obchodování dříví, tj. systém prodeje jednotlivých sorti-
mentů na odvozním místě (dále jen OM), který se stále jeví jako nejefektivnější a nejob-
jektivnější a jak již bylo výše uvedeno, soustředili jsme se taktéž maximálně pokrýt po-
ptávku po palivovém dříví. V daném roce došlo i k redukci prodeje palivového dříví tzv. 
na lokalitě P, abychom nenavyšovali celkový námi stanovený limit výše těžeb na úkor to-
hoto systému prodeje dříví. 

 
 
Tabulka č. 1: Množství vytěženého dříví dle druhu těžby  

Druh t ěžby 
MN 
(m³) 

Z toho 

Kůrovcová 
hmota 

MÚ 
(m³) 

PN (m³) PÚ 40+ samovýroba (m³) CELKEM  
  

CELKEM 71,83 8,35 2555,52 28,92 116,30 106,10 2878,67 

 

Vysvětlivky: 

MN: těžba mýtní nahodilá (dřeviny v mýtném věku poškozené abiotickými a biotickými činiteli) 

 

PN: těžba předmýtní nahodilá (dřeviny do stáří 80 let poškozené abiotickými a biotickými činiteli) 

 

MÚ: těžba mýtní úmyslná (dřeviny v době obnovy porostu, tj. v mýtném) 

 

PÚ: těžba předmýtní úmyslná (dřeviny v probírkových porostech, tj. věk 30 – 79 let) 

 

Kůrovcová hmota: dřeviny napadené hmyzími škůdci (především lýkožroutem smrkovým) 

 

Samovýroba: prodej palivového dříví na stojato (lokalita P) v malém množství 
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   Tabulka č. 2: Množství vytěženého dříví dle jednotlivých sortimentů  

sortiment/ 
dřevina I.-II. 

III.A 
výběr III. A/B III. C III. D 

VI. Pa-
livo Tyčovina celkem 

SM 0 0 789,69 577,38 693,06 282,37 3,56 2346,06 

BO/DG 6,24 0 38,65 28,06 34,87 34,24 0 142,06 

MD 7,41 0 18,52 6,03 23,9 12,9 0 68,76 

BK 0 0 0 0 0 254,22 0 254,22 

BR 0 0 0 0 0 23,02 0 23,02 

DB 0 0 0 0 7,56 31,96 0 39,52 

OL 0 0 0 0 0 0 0 0 

JR 0 0 0 0 0 0 0 0 

JV 0 0 0 0 0 1,13 0 1,13 

OS 0 0 0 0 0 3,9 0 3,9 

clkem 13,65 0 846,86 611,47 759,39 643,74 3,56 2878,67 

 

Vysvětlivky: SM (smrk ztepilý), BO (borovice lesní), DG (douglaska tisolistá),  MD (modřín opadavý), BK (buk 
lesní), BR (bříza bělokorá), DB (dub zimní/letní), OL (olše lepkavá, zelená,…), JR (jeřáb ptačí), OS (topol osi-
ka)  

Sortiment: I. – II . jakostní třída (nejvyšší kvalita – dýhárenství, hudební nástroje), III. A/B  jakostní třída (nej-
vyšší kvalita stavebního dříví), III. C  jakostní třída (povoleny suky do 7cm v průměru), III. D  jakostní třída 
(povoleny suky a tvrdá hniloba), VI.  jakostní třída - palivo (hroubí korunových větví, hniloba, suky,…) 

 

Graf č. 1: Vytěžené dříví dle sortimentů a druhů dřevin 

 

 

Příloha k usnesení č. 389/2015



 10

Graf č. 2: Porovnání vyrobených sortimentů v letech 2010 - 2014 

 

 

Graf č. 3: procentické zastoupení vytěžených dřevin v r. 2014 
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Z výše uvedených údajů (Tabulka č. 1) plyne, že v roce 2014 byla v počtu m3 převyšující 
mýtní úmyslná těžba. Znamenalo to orientaci na trhu s dřevní hmotou, tj. reagovali jsme na 
dané poptávky tak, aby byl výnos z prodeje dříví co nejvyšší. Druhé v pořadí v systému ob-
chodování se v tomto roce objevuje dříví z tzv. výchovných zásahů do 40 let věku porostu 
(probírky). Samovýroby palivového dříví se tento rok objevují až na třetím místě a je to z dů-
vodu maximální redukce tohoto obchodu dřevní hmoty, která již byla neefektivní (dlouhodo-
bě se v porostech nevyskytovaly kalamitní stromy, časově náročné,…).   

 

Dále je z výše uvedeného (Tabulka č.2, graf č. 1) patrná výše zastoupení jakostní třídy (III.) 
v kulatinových výřezech. Je to právě z důvodu orientace se na kvalitní porosty s minimálním 
poškozením a tedy s možností vyrábět kvalitní sortimenty při velmi výhodných cenových 
poptávkách. Došlo taktéž k razantnímu úbytku palivového sortimentu, a to jak u jehličnatých, 
tak listnatých dřevin. V daném roce jsme se již nesoustředili na výrobu listnatého paliva, re-
spektive na základě analýzy z roku 2013, kdy došlo k přebytku tohoto sortimentu, jsme tuto 
výrobu omezili na reálnou předpokládanou poptávku. Tak jako v předešlých letech jsme ne-
obchodovali vlákninu či tyčovinu a veškeré tyto sortimenty přicházejí do paliva, které je lépe 
obchodovatelné, respektive za vyšší cenu, než je za uvedený sortiment na trhu.  

 

K celkové vytěžené hmotě je nutný přičíst zůstatek nezobchodovaného dříví z roku 2013. 

  

Celkové vytěžené dříví nezobchodované v r: 2013: 
1. Lokalita při P (u pařezu) -     60,89 m3 

2. Lokalita OM (odvozní místo – na odvozní cestě) - 205,64 m3 

V těchto případech došlo bohužel především vlivem klimatických podmínek k nemožnosti 
toto dříví včas zobchodovat. 
3. Lokalita sklad (výroba paliva) -    95,93 m3 

CELKEM       362,46 m3 

 

A naopak od celkového vytěženého množství v r. 2014 je nutné odečíst nezobchodované dří-
ví, které přechází do r. 2015. 

 

Celkové vytěžené dříví nezobchodované v r: 2014: 
1. Lokalita při P (u pařezu) -     15,38 m3 

2. Lokalita OM (odvozní místo – na odvozní cestě) -    1,60 m3 

3. Lokalita sklad (výroba paliva) -    77,30 m3 

CELKEM        94,28 m3 
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1.3.1. Výnosy organizace za rok 2014 z HČ  

 

Celkové výnosy organizace z hlavní činnosti činí   5.613.668, 83 Kč.  

 
• Výnosy z prodeje dřevní hmoty činí     5.398.981, 04 Kč 

• Čerpání fondů              35.000,-- Kč 

• Ostatní výnosy z činnosti           3,96 Kč 

• Finanční výnosy (úroky) činí       184,32 Kč 

• Výnosy vybr. místních vlád. inst           214.503,47 Kč 

 

Zásadní odběratelé kulatinových výřezů:  
• Pila Facek, s.r.o. (především  pilařská kulatina SM, MD, BO III. A, B, C, D) 

• Jilos Horka, s.r.o. (pilařská kulatina SM, BO, MD III. D)  

• LESS & TIMBER, a.s. (pilařská kulatina SM  III. A, B, C, D) 

• Pavel Šomjak (pilařská kulatina SM, MD, BO  III. A, B, C, D) 

• O. Deliš – Truhlářství (pilařská kulatina SM, MD, BO, DB  III. A, B, C, D) 

• Věroslav Škoda (pilařská kulatina SM, MD, BO  III. A, B, C, D) 

 

 
1.3.2. Náklady organizace za rok 2014 z HČ 

V tomto roce bylo vytěženo celkem 2878,67 m³ dříví. Zde jsou hrazeny služby za 
těžbu, soustřeďování dříví na OM a manipulace (druhování dříví do sortimentu) a výroba 
palivového dříví. V případech, kde jsou s kupujícím dohodnuty smluvní ceny dříví franko 
pila, je hrazena a v ceně zahrnuta cena za dopravu. 

 

Pěstebními činnostmi rozumíme: výsadba sazenic, ožínání buřeně v lesních kulturách, 
nátěry lesních kultur repelenty proti škodám zvěří, provedení prořezávek a bezhomoto-
vých probírek, úklid klestu. 

 

Pěstební činnosti: 
• Zalesnění – 10.500 ks sazenic na ploše 1,60 ha z toho MZD 1,12 ha 

• Ožínání – 57.550 ks 

• Nátěry repelenty – 47.630 ks 
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• Prořezávky – 4,68 ha 

• Probírky do 40 let  – 6,06 ha 

• Výsek plevelných dřevin - 1,09 ha 

 

Zásadní dodavatelé služeb:  

 Miroslav Soukup (těžba, soustřeďování dříví UKT) 

 František Hille (těžba, prořezávky) 

 Ještědská lesní, s.r.o. (soustřeďování dříví UKT, oplocenky) 

 Marie Nováková (ožínání, výsadba, nátěry) 

Kotrla, a.s. (doprava dříví – odvozní soupravy) 

LESS – FOREST s.r.o. (doprava dříví – odvozní soupravy) 

Dendria, s.r.o. (sadební materiál) 

Liberecká IS (pronájem a servis IT techniky) 

Mercata Třebíč, s.r.o. (chemické přípravky, nářadí,…) 

František Kozák (těžba, prořezávky, úklid klestu) 

Matěj Tichý (těžba, prořezávky, úklid klestu) 

Pavel Kukla (těžba, prořezávky, úklid klestu) 

 

Další činnosti byly zajištěny pomocí brigádníků dle smluv - DPP. 

 

Celkové náklady organizace na hlavní činnost         5.439.782,71 Kč.  

 
• Nejvyššími náklady v daném roce jsou náklady na nákup služeb (především za 

provedení těžebních a pěstebních činností od dodavatelů – především OSVČ)                            
2.864.040,50 Kč.    

• Změna stavu zásob      213.535,50 Kč 

• Mzdové náklady ( 3 zaměstnanci) činí            1.274.364,--  Kč 

• Spotřeba materiálu (PHM, drobný materiál) činí   273.934,13 Kč 

• Spotřeba jiných neskl. dodávek        7.098,-- Kč 

• Zákonné a sociální pojištění činí     347.221,-- Kč 

• Opravy a udržování (auta, pil,…) činí        58.989,87 Kč 
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• Jiné soc. pojištění činí          8.579,-- Kč 

• Odpisy          139.955,-- Kč 

• Cestovné            67.602,-- Kč 

• Ostatní náklady           68.471,21 Kč 

• Zákonné sociální náklady         10.212,16 Kč 

• Pokuty a penále                147,-- Kč 

• Jiné daně a poplatky           1.500,-- Kč 

• Daň silniční             1.740,-- Kč 

• Spotřeba energie          34.351,34 Kč 

• Náklady z drob. dl. majetku       34.203,-- Kč  

• Úroky            29.352,-- Kč 

• Náklady na reprezentaci          4.487,-- Kč 

 

 
1.3.3. Zhodnocení hlavní činnosti 
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Vysvětlení: 

 

Ve výše uvedených grafech jsou zobrazeny výnosy a náklady v letech 2010,  
2011, 2012, 2013 a 2014, a to v hlavní činnosti a doplňkové činnosti. 

Je nutno upozornit na několik zásadních faktů. V roce 2010 činila těžba 2611 m3 
dříví, v roce 2011 činila 2616 m3, v roce 2012 činila 2816,09 m3, v roce 2013 
2996,50 m3 dříví a v roce 2014 činila těžba 2878,67 m3. 

Doplňková činnost poklesla na celkový zisk 45.483,- Kč. Je to především způso-
beno neprodloužením smlouvy na výkon lesnických činností u města Raspenava, 
které si sjednalo komplexní služby vč. OLH s jiným dodavatelem.  

.Nejvyšší podíl činností v daném roce v doplňkové činnosti bylo zajištění výkonu 
OLH pro vlastníky lesů do výměry 50 ha na základě pověření MML Odboru ži-
votního prostředí. 

 

 
1.4. Zhodnocení doplňkové činnosti 

V rámci doplňkové činnosti organizace byly provedeny tyto významné akce: 
• Jedličkův ústav – arboristika.   

• Údržba zahrady Lékarna Slavia 

• Správa OLH na lesním majetku paní Dědkové (smlouva do konce r. 2015).  

• Služby OLH pro vlastníky lesů do 50 ha 

 

Doplňková činnost skončila s kladným hospodářským výsledkem, a to s částkou 
45.483,- Kč. 
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2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních nákladů 

2.1. Investiční činnosti 

• Splátka úvěru za služební vůz v roce 2014 činí 119.166, 95 Kč. 

• Nákup štípačky činí 150.150,- Kč 

• Odvod do rozpočtu zřizovatele (odpis z nemovitostí) činí 19.679,- Kč 

 
2.2. Opravy a údržba 

Nebylo čerpáno. 

 

 
3. Vyhodnocení čerpání dotací a grantů 

V daném roce organizace čerpala „Příspěvky na hospodaření v lesích“ od Krajského úřadu 
Libereckého kraje, a to konkrétně na zalesnění dřevinami MZD (melioračně zpevňující 
dřeviny) a provedení výchovných zásahů v lesních porostech ve věku do 40-ti let. Částka 
činila 68.629,- Kč. 

 

 
4. Daňové povinnosti organizace 

4.1. Daň darovací 

Organizace je od této daně osvobozená a dle ustanovení § 21, odst. 5, zákona č. 357/1992 
Sb. Organizace daňové přiznání nepodává. 
4.2. Daň silniční 

Organizace podala přiznání k dani silniční za rok 2014, jedná se o soukromé vozidlo vyu-
žívané k pracovní činnosti organizace dle smlouvy s p. Urbánkem. Byla odvedena daň ve 
výši 1.740,- Kč.  

 
4.3. Daň z přidané hodnoty 

Organizace je plátcem DPH, daňové přiznání podává čtvrtletně, v roce 2014 odvedla na 
DPH částku 631.706,- Kč. 

 
4.4. Daň z příjmu právnických osob 

Daňové přiznání bylo podáno v termínu, organizace využila možnosti dle § 20, odst. 7, 
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu snížit základ daně na 0 (VČ), daň z příjmu z HČ 
je 0. 
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V Liberci dne 4. 5. 2015      Bc. Jiří Bliml 

               ředitel organizace 
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Výnosy a náklady 2014
hlavní + dopl ňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skute čnost Rozpo čet Skute čnost
2013 2014 2014

501 233 350 280 80,0% 120,2%
502,3 44 40 41 102,5% 93,2%
504 0 0 0 0,0% 0,0%
506-7 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 0 0 0 0,0% 0,0%
508 Změna stavu zásob vlastní výroby -290 0 214 0,0% 0,0%

-13 390 535 137,2% 0,0%
511 22 150 59 39,3% 268,2%
512 73 80 68 85,0% 93,2%
513 0 0 4 0,0% 0,0%
518 3 611 2 000 2 898 144,9% 80,3%

3 706 2 230 3 029 135,8% 81,7%
521 1 143 1 155 1 282 111,0% 112,2%
524 333 340 347 102,1% 104,2%
525 Jiné sociální pojištění 8 8 9 112,5% 112,5%
527 10 10 10 100,0% 100,0%
528 0 0 0 0,0% 0,0%

1 494 1 513 1 648 108,9% 110,3%
531 2 2 2 100,0% 100,0%
538 1 0 1 0,0% 100,0%

3 2 3 150,0% 100,0%
541,2 2 0 0 0,0% 0,0%
544 0 0 0 0,0% 0,0%
547 0 0 0,0% 0,0%
549 96 0 68 0,0% 70,8%

98 0 68 0,0% 69,4%
551 103 140 140 100,0% 135,9%
552-4 0 0 0 0,0% 0,0%

103 140 140 100,0% 135,9%
555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek 0 0 0 0,0% 0,0%
557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0,0% 0,0%
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0 0 34 0,0% 0,0%

0 0 34 0,0% 0,0%

562 27 30 29 96,7% 107,4%

563 0 0 0 0,0% 0,0%
564,9 0 3 0 0,0% 0,0%

27 33 29 87,9% 107,4%
591 0 0 0 0,0% 0,0%

5 418 4 308 5 486 127,3% 0,0%

601 4 090 4 209 5 364 127,4% 131,1%

602 1 091 0 93 0,0% 8,5%
603 0 0 0 0,0% 0,0%
604 0 0 0 0,0% 0,0%
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0,0% 0,0%
641-7,649 0 0 0 0,0% 0,0%
662-9 0 0 0 0,0% 0,0%

648 36 0 35 0,0% 97,2%

5 217 4 209 5 492 130,5% 105,3%

671 Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů 0 0 0 0,0% 0,0%

62 99 99 100,0% 159,7%

18 0 17 0,0% 0,0%
50 0 30 0,0% 60,0%

0 0 68 0,0% 0,0%

130 99 214 0,0% 164,6%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 5 347 4 308 5 706 132,5% 106,7%

-71 0 220

1) v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

 Čerpání fondu odměn 35

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Hospodá řský  výsledek       +/-

Čerpání fondů 1)

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

672

Výnosy  

v y braných 

místních 
v ládních 

instituc z 

transf erů

Příspěvek na odpisy

Transferový podíl

Příspěvek na provoz
Účelové příspěvky a dotace

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží

Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy

Uroky

Kursové ztráty
Ostatní finanční náklady

celkem seskupení 56
Daň z příjmů

N Á K L A D Y    celkem

Ostatní náklady z činnosti
celkem seskupení 54

Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouh.hm. a nehm.majetek + pozemky

celkem 551-554

celkem 555 - 557

Daň silniční
Jiné daně a poplatky

celkem seskupení 53
Pokuty,penále a úroky z prodlení
Prodaný materiál
Manka a škody

celkem seskupení 51
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady

celkem seskupení 52

Prodané zboží

celkem seskupení 50
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci 
Ostatní služby

Účet Název % plnění 
plánu 

skut.13/12 
(%)

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek
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Skute čnost 2014 - Nákladové a výnosové ú čty v hlavní a dopl ňkové
činnosti

          v tis. Kč
Hlavní Dopl ňková
činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 274 6 280
502 Spotřeba energie 34 34
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 7 7
504 Prodané zboží 0
506 Aktivace dlouhodobého majetku 0
507 Aktivace oběžného majetku 0
508 Změna stavu zásob vlastní výroby -214 -214
511 Opravy a udržování 59 59
512 Cestovné 68 68
513 Náklady na reprezentaci 4 4
518 Ostatní služby 2 864 34 2 898
521 Mzdové náklady 1 274 8 1 282
524 Zákonné sociální pojištění 347 347
525 Jiné sociální pojištění 9 9
527 Zákonné sociální náklady 10 10
528 Jiné sociální náklady 0
531 Daň silniční 2 2
532 Daň z nemovitostí 0
538 Jiné daně a poplatky 1 1
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0
542 Jiné pokuty a penále 0
544 Prodaný materiál 0
547 Manka a škody 0
549 Ostatní náklady z činnosti 68 68
551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 140 140
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0
554 Prodané pozemky 0
555 Tvorba a zúčtování rezerv 0
556 Tvorba zák.opravných položek 0
557 Náklady z odepsaných pohledávek 0
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 34 34
562 Úroky 29 29
563 Kurzové ztráty 0
569 Ostatní finanční náklady 0
591 Daň z příjmů 0

N Á K L A D Y    celkem 5 010 48 5 058
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 5 364 5 364
602 Výnosy z prodeje služeb 93 93
603 Výnosy z  pronájmu 0
604 Výnosy za prodané zboží 0
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0
641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0
643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0
644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM 0
648 Čerpání fondů 35 35
649 Ostatní výnosy z činnosti  0
662 Úroky 0
663 Kurzové zisky 0
669 Ostatní finanční výnosy 0

V Ý N O S Y    celkem 5 399 93 5 492

Účet Název Celkem
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Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

                v  Kč

řádek 
číslo

2013 2014

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 3,00 3,00

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 978 430 1 021 226

Čerpání fondu odm ěn na mzdy 3 26 000 35 000

Ostatní osobní náklady celkem 4 164 808 260 000

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 164 808 260 000

- odstupné 6

- příp. jiné ostatní osobní nák lady * 7

Průměrná m ěsíční mzda zam ěstnance  v K č  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) 8 27 179 28 367

 - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :   ř.1 :  12)) 9 27 901 29 340

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 88 058 91 909

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 244 611 255 312

Povinný příděl do FKSP (1 %) 12 9 785 10 212

 

* uvést podrobněji v komentáři 

           Tabulka č. 3a

Usměrňování prost ředků na platy
v  Kč

stanoven skutečnostUkazatel

Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)

Příloha k usnesení č. 389/2015



 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimorozpo čtové zdroje - finan ční fondy
        v tis. Kč

                  Fond
odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem

potřeb

Stav k 1. 1. 2014 80 43 310 201 634

Tvorba fondu 10 0 140 150

Čerpání fondu 35 0 289 324

Stav k 31. 12. 2014 45 53 310 52 460

Návrh přídělů fondům z HV r. 2014 45 x 103 x 148

    - z hlavní činnosti x x 0

    - z doplňkové činnosti 45 x 103 x 148

Předpokládaný stav po přídělu 90 53 413 52 608
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                         Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investi čního fondu:

v Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2014 201 537
Tvorba: odpisy r. 2014 139 955

zůstatková cena prod. majetku
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
investiční příspěvky ze státních fondů
výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku
investiční dary a příspěvky od jiných subjektů
posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)
příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: na pořízení investic – movité věci   2) 150 150
jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3)
odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 19 679
příp. jiné čerpání   4): 119 167

Stav investičního fondu k 31. 12. 2014 52 496

1)   konkrétně - doplnit
2)   rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků  v členění na projekce, stavební práce, pořízení  
       movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce
3)   rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby  na jednotlivé akce
4)   konkrétně - doplnit

                         Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

v Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014 309 586
Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2013

finanční dary
příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: další rozvoj své činnosti
úhrada ztráty minulých let
časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně
posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)
na projekty zajištované z poskytnutých grantů
příp. jiné čerpání   1):
 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013 309 586

1)   konkrétně - doplnit
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  SMLOUVA O DÍLO 
                                                            č. 0030/15/101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

v platném znění 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních:            panem Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu 
majetku města 

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, referentem oddělení správy objektů 
a zařízení 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  43-4496720287/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    Syban s.r.o.               

se sídlem :          28. Října 60/44 

zastoupené:    Jan Syrovátko, jednatel 

ve věcech technických: Jan Syrovátko, jednatel 

IČ:    25401343 

DIČ:    CZ25401343  

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. ú. 986297399/0800 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15220 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět, účel a místo plnění 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

Předmětem a účelem plnění je rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a přípravny zeleniny v 
ZŠ Liberec, ul. U Školy 222/6, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol, dle poskytnuté projektové 
dokumentace „Dokumentace pro zadání stavby“, obsahující Technické zprávy a výkresovou 
dokumentaci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a to 
zejména :  
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- kompletní vyklizení předmětných prostor a jejich zabezpečení proti vstupu 
- odstranění vnitřních omítek, obkladů a dlažeb v prostoru kuchyně vč. zařízení a jejich 

likvidace 
- nové úpravy povrchů, obklady, dlažby, vnitřní malby 
- instalace nového systému vzduchotechniky (dále jen VZT), zdravotechniky, rozvodů 

vody, odpadů (dále jen ZTI), elektro, topení 
- zvětšení stávajících výdejních otvorů, rušení nenosných příček 
- rekonstrukce sociálního zařízení 
- dodávka a montáž gastro vybavení včetně revizí a zaškolení 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy 
ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených 
prací.  

 

Místem plnění: ZŠ Liberec, ul. U Školy 222/6, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol 

 

III. Termín plnění 

 
1) Zahájení stavby: do 7 dnů od podpisu SoD, nejdříve však 29.6.2015 

 
2) Dokončení a předání díla: je děleno na dvě etapy - předání díla provozu kuchyně a 

na něj navazujících technologií a řemesel se stanovuje do  dvou měsíců od zahájení 
stavby, když rozsah realizovaných prací je určen výkresovou dokumentací (příloha 
č.8) – výkres B01 –místnost -1.01, -1.02  kompletně včetně veškerých řemesel, vý-
kres B02 místnosti 1.01, 1.02, 1.03, 1.12, výkres B03 včetně veškerých řemesel.                          
Druhou etapu specifikuje realizace rekonstrukce sociálního zařízení dle výkresu B02, 
místnosti 1.08 – 1.11, kompletně včetně veškerých řemesel, s termínem do tří měsíců 
od zahájení stavby. Stanovené termíny jsou maximální, nepřekročitelné, bez vad a 
nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Kompletní do-
končení před uvedeným maximálním termínem je možné, bez nároku na navýšení 
ceny a jiného zvýhodnění. 

 
3)  Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této 

smlouvy o dílo  do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději 
do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

 
4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zho-

toviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předá-
ní díla bez vad a nedodělků objednateli.   

 
5) Dokumentace pro zadání stavby bude k nahlédnutí na Oddělení majetkové správy 

objektů a zařízení, Liebigova Vila, Jablonecká 41, Liberec, kontakt Petr Machatý, tel.: 
734686250 

                                             IV. Staveniště, stavební deník 
1) Objednatel po uzavření této smlouvy, do tří pracovních dnů, písemně vyzve zhotovitele 
k převzetí dotčeného prostoru  pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady 
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na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny 
díla.  

Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný  
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 
Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 
zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmít-
nout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, 
že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.   

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody 
a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své ná-
klady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby 
zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel 
uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola Libe-
rec, U školy 222/6, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotko-
vá cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organi-
zaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský a nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li ur-
čen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na sta-
veniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpeč-
ný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádě-
jící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 
potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniš-
tě. 

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené sta-
veništi a povaze stavby.  

7) Při provádění stavby nesmí  zhotovitel  postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke ško-
dě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení  účinků  a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností  na  jednotlivých složkách životního prostředí  vznikly.  

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně pode-
psaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést pro-
stor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbyt-
ky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniš-
tě bude stranami podepsáno potvrzení.  

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný,  
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, po-
časí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na 
staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, ja-
kož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  
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Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm zá-
znamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli origi-
nál kompletního stavebního deníku. 

11) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však nepla-
tí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

 

V. Cena za dílo 

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
7.4.2015 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku –  

„ZŠ Liberec - ul. U Školy  – rekonstrukce školní kuchyně“ 

 

 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH                        4.444.444,- Kč                                         

DPH 21%                                                     933.333,24 Kč                                           

Celková cena díla včetně DPH               5.377.777,24 Kč                                             

 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty do-
končení stavby z důvodu na straně objednatele. 

 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a           
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková 
cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vý-
voje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. 
Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení sta-
veniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 
stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění 
předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, nákla-
dy 

 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovede-
ných  prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovite-
le, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy Stejně bude postupováno, pokud v průběhu 
provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší 
kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

 

 

VI. Platební podmínky 
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1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystave-

ných dílčích faktur nebo dle celkové faktury s 30ti denní splatností od data jejího prokaza-
telného předání objednateli.  

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, obou-
stranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást pří-
slušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh 
stavby. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky pode-
psaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti po-
číná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  

6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez 
DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude zhotovite-
lem vystavena za splnění následujících podmínek:  
 po  předání  díla objednateli bez vad a nedodělků dle  zápisu o předání a převzetí dí-

la;  
 nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky, pak po odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění 
vad a nedodělků  z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvr-
zení.  

 

VII. Smluvní pokuty 

 
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý 

den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové 
výše.   

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 
v záruce.  

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 
v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objedna-
tel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý pří-
pad. 

6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo po-
žadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den pro-
dlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla pokud je zho-
tovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.  

7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   

Příloha k usnesení č. 401/2015



 10 

8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 
 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 

 

1.Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a 
to  po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedoděl-
ků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví 
osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou 
dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě 
a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů urče-
ných k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté 
ceny díla.  

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za 
škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této 
smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji 
povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo 
sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené 
budou odečteny z ceny díla. 

4. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku 

 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  
o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
o v důsledku vyšší moci 
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X. Záruky 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními po-
žadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před pod-
pisem smlouvy důkladně seznámil.  

 
3. Záruka na celé dílo je zhotovitelem garantována v délce 60 měsíců, vyjma zákonných zá-

ruk 24 měsíců gastro vybavení a zařízení, ode dne  protokolárního předání díla objedna-
teli bez vad a nedodělků. 

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. Lhůta pro nástup 
odstranění vad se zkracuje na 24 hodin, vykazuje-li vada svou povahou vadu bránící 
okamžitému užívání, v návaznosti na zahájení provozu první školní den. 

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnu-
ta lhůta delší. Lhůta se zkracuje na 24 hodin pro nástup odstranění vad v případě, že vadou 
může dojít k přerušení či omezení provozu stravovacího zařízení. Lhůta pro odstranění vady 
se určuje na 48 hodin od nahlášení. 

 

 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná.  

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukon-
čení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího pro-
tokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávací-
ho protokolu apod.). 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstra-
nit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předá-
ny veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména  revize, certi-
fikáty, atesty a zápisy o provedených zkouškách. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas         
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.   
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Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat sou-
činnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat pře-
dem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhoto-
viteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované 
součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je 
povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je 
nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby 
objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost 
zaslat dodatečně.  

 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
s termíny dohodnutými v příloze č. 2 této smlouvy o více jak 15 dní a v případech, kte-
ré předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

       XIII. Subdodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdoda-
vatelů, uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 
smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém přípa-
dě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl 
sám.  

2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla 
aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.  

3) Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v 
průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdo-
davatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního 
týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných sku-
tečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifika-
ce ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písem-
ném souhlasu objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 
subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům ne-
bo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 
na území ČR.  

5) Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, 
za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jedná-
ním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na 
majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovi-
tel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
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XIV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4)  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statu-
tárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uve-
dených v této smlouvě. 

6)  Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

 

 

XIV. Přílohy smlouvy 

 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  

 

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 

2. Časový harmonogram stavby 

3. Seznam subdodavatelů 

  

 

 

V Liberci dne ……………………………… 

 

 

       Za zhotovitele:          Za objednatele: 

 

 

 

 

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

       Jan Syrovátko                                                    Tomáš Kysela 

    jednatel                                               náměstek primátora 

            pro technickou správu města 
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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:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím 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 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec, Rumjancevova 1362/1, PSČ 460 53 
IČ:     000 83 194 
zastoupená    Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 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. 

II. 
Účel a výše dotace 

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 1.200.000,00 Kč (slovy: 
Jedenmilióndvěstětisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování provozu šesti 
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poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci, v lokalitách Vesec, Kunratická, 
Ruprechtice, Rochlice, Machnín a Králův Háj takto: 

Pobočka KVK Liberec Příspěvek v Kč 

Vesec 342 200 

Kunratická 346 300 

Ruprechtice 191 700 

Rochlice 86 800 

Machnín 61 500 

Králův Háj 171 500 

Celkem příspěvek v Kč 1 200 000 

 

III. 
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 ustanovení § 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. 38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 
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 poskytnuté dotaci, 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 
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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 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. 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. 

7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích 
a aktualitách týkajících se aktivit podpořených touto dotací. 

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. 
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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 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
jeden obdrží poskytovatel. 

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

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:       V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele      Za příjemce  
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Mgr. Blanka Konvalinková 
vedoucí odboru školství, kultury ředitelka 
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:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím 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 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 
se sídlem Liberec, Rumjancevova 1362/1, PSČ 460 53 
IČ:     000 83 194 
zastoupená:    Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 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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II. 
Účel a výše dotace 

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 100.000,00 Kč (slovy: 
Jednostotisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování nákupu knihovního 
fondu (akvizice) pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci v roce 2015. 

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 ustanovení § 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. 38231461/0100, vedeného u KB, a.s. 
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 poskytnuté dotaci, 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.  

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 
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nákladů byla kryta z poskytnutého finančního příspěvku, tyto písemnosti 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. 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. 

7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích 
a aktualitách týkajících se aktivit podpořených touto dotací. 

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. 
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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 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce 
a jeden stejnopis poskytovatel. 

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

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: V Liberci dne: 
 
 
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Mgr. Blanka Konvalinková 
vedoucí odboru školství, kultury  ředitelka 
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:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím 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 
Bohemia JazzFest, o.p.s. 
se sídlem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ:     273 82 354 
zastoupená    Mgr. Ilonou Bedrnovou (na základě plné moci) 
číslo bankovního účtu:   7000024848/8040, vedeného u Oberbank, pobočka Praha 
(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. 

II. 
Účel a výše dotace 

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 150.000,00 Kč (slovy: 
Jednostopadesáttisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování mezinárodního 
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jazzového festivalu Bohemia JazzFest 2015 – realizaci festivalového koncertu v Liberci 
dne 16. července 2015. Dotace bude účelově využita na pokrytí nákladů na honoráře a 
cestovné zahraničních umělců z USA a  Rakouska. 

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 ustanovení § 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. 7000024848/8040, vedeného u 
Oberbank, pobočka Praha, 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 poskytnuté dotaci, 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.  

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 uchovávat 
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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. 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. 

7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se aktivit podpořených touto dotací. 

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. 

Příloha k usnesení č. 407/2015



PŘÍLOHA č. 2 

Stránka 4 z 4 
 

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  

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 Za příjemce  
 
 
 
 
___________________________ 
 _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous  Mgr. Ilona Bedrnová 
vedoucí 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:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím 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 
Spacium, o.p.s 
se sídlem Liberec, Lidové sady 425/1, PSČ 460 01 
IČ:     264 79 320 
zastoupená    Mgr. Jitkou Mrázkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu:   174219125/0300, 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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II. 
Účel a výše dotace 

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000,00 Kč (slovy: 
Dvěstěticíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování provozu obecně 
prospěšné společnosti v roce 2015. 

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 ustanovení § 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. 174219125/0300, vedeného u ČSOB 
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 poskytnuté dotaci, 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.  

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 
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nákladů byla kryta z poskytnutého finančního příspěvku, tyto písemnosti 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. 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. 

7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se aktivit podpořených touto dotací. 

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. 
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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 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
jeden obdrží poskytovatel. 

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

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:       V Liberci dne:  
 
 
 
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
___________________________ _______________________ 
Mgr. Pavel Kalous Mgr. Jitka Mrázková 
vedoucí odboru školství, kultury ředitelka 
a sociálních věcí  
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Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 "Zachraňme kino Varšava" KINO ŽIJE! 1. dubna - 31. srpna 2015 150 000 80 000 80 000

tvorba plakátů, flyerů - návrh, graf. úprava, tisk plakátů, 
flyerů, ozvučení akcí-záznamové nosiče, videozáznamy 
a fota - nosiče, pronájem ozvučovací techniky a 
zvukaře, služby kameramanů a střihačů, provozní 
náklady (el., plyn, atp), cestovní náklady, ubytování pro 
účinkující, propagace v médiích, spoty)

2 "Zachraňme kino Varšava" Regionální kolo SLAM POETRY 12. června 2015 60 000 45 000 15 000

tvorba plakátů, flyerů - návrh, grafická úprava, tisk 
plakátů, flyerů, výlep plakátů, ozvučení akce - 
záznamové nosiče, videozáznamy a fota - nosiče, 
pronájem ozvučovací techniky a zvukaře, služby 
kameramanů a střihačů, on-line přenos - pronájem 
virtuálního prostoru, provozní náklady (el., plyn, atp.), 
cestovní náklady, ubytování pro účinkující, propagace v 
médiích, spoty

3 Akcent Liberec, o.s.

Zpracování zvukového materiálu 
(studiové nahrávky) a vytvoření 
profilového CD komorního sboru 
Akcent

 říjen 2014 - květen 2015 107 750 44 000 17 000
lisování CD, tisk bookletu, honorář hudební režie, 
honorář zvukové režie, mastering, návrh bookletu, 
poplatky OSA

4 Akcent Liberec, o.s. Křest CD "Provocal" 29. května 2015 29 000 19 000 0
ozvučení, grafický návrh plakátu, propagace (výlep 
plakátů, letáčky), pronájem sálu

5 Alliance Francaise Liberec
Ženy na pokraji krize lásky, sbor "Des 
filles et des chansons" z CAEN, 
šansony francouzských umělců

13. dubna 2015 24 000 19 800 0 ubytování 14 osob, stravné, občerstvení

6 Bohemia Cantat Liberec, spolek
Mezinárodní festival sborového zpěvu 
Bohemia cantat Liberec 2015

20. - 23. srpna 2015 1 040 000 170 000 100 000

notový materiál, zpěvník, tiskoviny, kancelářské potřeby, 
provozní materiál, pronájem prostor (zkušebny, 
koncertní sály), propagace (plakáty, pozvánky, 
programy, vstupenky, propagační předměty, inzerce a 
reklama), ostatní služby (zapůjčení hudebních nástrojů, 
ladění, ozvučení sálů, webhosting, správa domény, 
vedení databáze účastníků, audio, video záznam 
koncertů, grafické práce) 

7
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, 
o.p.s.

MODRÝ SLON 2015 (10. ročník 
celostátní soutěže)

16. června 2015 - 21. června 
2015

110 000 30 000 30 000 materiálové vybavení a kancelářské potřeby, propagace

8 Country & Western Club Liberec Hudební festival GODY 2015 14. června 2015 95 000 36 000 20 000 pronájem prostor, ozvučení akce, program, propagace

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2015                                    
na akce zahájené v období  od 1. dubna do 31. srpna 2015

(příjem žádostí do 3. dubna 2015 do 14:00 hodin)

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

13.5.2015
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náklady                              
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Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

9
Cum decore, pěvecký sbor při 
Gymnáziu F.X.Šaldy, o.s.

Italia mia - společný koncert 23. května 2015 16 500 13 200 10 000

příprava materiálů pro propagaci, příprava programů a 
informativního textu pro posluchače, lektorské služby a 
koncertní vystoupení profesionálního souboru I 
DILETANTI

13.5.2015
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Celkové 
náklady                              

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Termín akce Účel dotaceČ. Žadatel Název akce

10 DH Liberec, o.p.s. Slavnosti letního slunovratu 20. června 2015 66 300 23 000 20 000

materiál na výrobu masek, tisk plakátů a pozvánek, 
drobný spotřební materiál (papírenské zboží), pohonné 
hmoty (nákupy), náklady na hudebníky, zvukař, 
divadelní představení pro děti

11 Divadlo F. X. Šaldy Liberec WTF?! Festival současného divadla 12. - 14. června 2015 150 000 40 000 20 000 honoráře hostujícím divadlům, doprovodný program

12 Divokej Ir, taneční skupina Irský večer 25. dubna 2015 19 900 12 000 0
Honorář kapely Free Beer Band, pronájem sálu 
hudebního klubu, zvučení prostoru

13 Doc. PhDr. Jan Kilián, PhD. vydání knihy o Hermannu Hallwichovi srpen 2015 100 000 20 000 0 grafické zpracování a tisk knihy ve Scriptoriu

14 EURYTMIE, z.s.
Nahrání a vydání CD souboru 
Jablůňka-lidová muzika ZŠ a ZUŠ

duben 2014 - červen 2015 35 400 24 000 20 000
nahrávací frekvence v E studiu 5x , střih nahrávek, 
mastering 3x 

15 EURYTMIE, z.s.
Jabloňová Fest 2015 - 3.ročník 
hudebního festivalu

31. května 2015 24 500 18 000 10 000 pronájem prostor, nazvučení akce

16 FEBIOFEST s.r.o.
22. Mezinárodní filmový festival 
Praha - Febiofest 2015 - Regionální 
ozvěny Liberec

2. - 4. dubna 2015 195 000 90 000 30 000

tiskoviny (plakáty, billboardy, letáky, pozvánky), výlepy 
plakátů, reklamy, produkční náklady akce, ubytování, 
doprava, cestovné, titulkování a překlady filmů, autorská 
práva k filmům, doprava filmů, technické služby, 
projekční zařízení a jiná technika, nájem prostor na 
realizaci projektu

17 Filmový klub Liberec Přepněte na DTV (Dětskou televizi)! červen 2015 17 800 14 000 14 000 honoráře lektorům, pronájem prostoru

18 Hudební mládež ČR
DUHOVÁ BOUŘE 2015 - 25. festival 
Hudební mládeže ČR v Liberci

28. května - 31. května 2015 351 100 65 000 60 000

honoráře, lektorné, vstupenky, cestovné účinkující, 
organizační a technické zabezpečení festivalu, balónky, 
pronájem festivalových prostor, ladění, zvučení, světla, 
úprava a výzdoba prostor, stavba pódií a pronájem, 
programová brožura (návrh, příprava, tisk, litografie), 
letáky a festivalové tiskoviny (návrh, příprava, tisk, 
litografie), plakáty (návrh, příprava, tisk, litografie, výlep 
plakátů a distribuce letáků v Liberci)

19 Ing. Vít Suchomel Majáles 2015 1. května 2015 65 000 35 000 15 000
materiálové zajištění akce, propagační materiály, 
pronájem pódia na hlavní scéně, ozvučení hlavní scény, 
ozvučení vedlejší scény, honoráře všem účinkujícím

20 Ještěd 73, spolek Vzpomínky na Ještěd duben - srpen 2015 87 000 65 000 40 000
fotoportréty pamětníků, grafická úprava a publikace na 
webu, tištěná verze VZPOMÍNEK NA JEŠTĚDU

21
Jizersko-ještědský horský 
spolek

Slavnosti slunovratu na Martinské 
stěně

20. června 2015 26 000 20 000 10 000 honoráře pro interprety, plakát a propagace

22
Junák - svaz skautů a skautek 
ČR, přístav Flotila Liberec, z.s.

Lampiónová plavba svatého Jiří 24. dubna 2015 3 200 2 300 2 000 pozvánky, letáky, lampiony

23 Kalendář Liberecka spol. s.r.o.
Časopis "V" - druhé číslo, XIV.ročník 
(červen 2015)

1.dubna 2015 - 30. června 
2015

270 000 30 000 0 tiskové práce

24
Knihkupectví a antikvariát Fryč 
s.r.o.

Nedělní pohádková představení duben - srpen 2015 39 800 22 500 15 000
honorář účinkujících, výroba a zhotovení plakátů, 
propagace
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25 Knihkupectví a antikvariát Fryč 
s.r.o.

Autorské večery, večery regionální 
literatury

duben - srpen 2015 48 800 31 000 10 000
honoráře účinkujících, honorář moderátorů, výroba a tisk 
plakátů, propagace
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26
Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec, příspěvková organizace

Festival "Liberec - jedno město pro 
všechny"

27. srpna 2015 73 865 24 000 5 000
moderátor, ozvučení akce, program v rámci festivalu - 
hudební vystoupení

27
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, příspěvková organizace

Koncert vážné hudby 18. dubna 2015 12 000 10 000 0 honoráře umělcům koncertu La guerra ed amore

28
Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, příspěvková organizace

Dotisk knihy Ještědské květy květen - srpen 2015 48 000 38 000 0 tisk a vazba, honoráře autorské, honoráře za překlad

29 Kruh autorů Liberecka

Světlik - časopis vydávaný Krajskou 
vědeckou knihovnou v Liberci ve 
spolupráci s Kruhem autorů 
Liberecka - vydání 1 čísla

červen - červenec 2015 20 000 16 000 16 000 tisk a materiál, honoráře (smlouvy o dílo) 

30 Kulturní Klub Sever o.s. festival Ještědská Odysea 2015 6. - 7. června 2015 130 000 40 000 20 000
pronájem soc. zařízení, pronájem zvukové aparatury a 
osvětlení, honoráře vystupujících

31 Lubomír Hudec
Produkce, nahrávání, 
postprodukce,mix a master 
hudebního alba

17. dubna - 28. srpna 2015 64 800 38 000 0
produkce hudebních stop, nahrávání zvukových stop, 
úpravy hudebních stop, mix zvukových stop, mastering 
zvukových stop

32 Martin Havlen
Koncert k výročí založení 
nahrávacího studia Resound

12. června 2015 29 500 20 000 10 000

honorář, cestovní náklady Aid Kid, honorář,cestovní 
náklady Murder Bear Doug, honorář, cestovní náklady 
Sundays On Clarendon Road, honorář, cestovní náklady 
Exil 51

33
MŠ Malínek Liberec, Kaplického 
386, příspěvková organizace 

"Spejbl a Hurvínek aneb Děti dětem" duben - červen 2015 26 240 16 000 0 doprava - autobus (2 autobusy)

34
NEZISKOVKY LIBERECKÉHO 
KRAJE, z.s.

"NEZISKOVKY V BARVĚ DUHY" květen - červen 2015 183 000 105 000 50 000

tiskoviny, venkovní banery, Roll-upy, kancel.potřeby, 
tonery, papír, toal. a úklid.prostředky, instalač.pomůcky, 
nářadí, závěsy, mont.mater., ozvučení, osvětlení, 
inst.pódia, elektroinst., energie, transport, montáž, 
instalace, pojištění, mobiliář, zapůj.výst.pomůcek, 
stojanů, konstr.

35 Otevřené stránky o.s. Podpora pouličního umění v Liberci duben - srpen 2015 26 000 20 000 15 000 honorář účinkujícím, aparatura

36 Otevřené stránky o.s. Hudebně literární večery duben - srpen 2015 56 500 34 000 20 000
honorář účinkujících, tisk a výroba plakátů, aparatura, 
ozvučení

37 Otevřené stránky o.s.
Kulturní přehled Živá kultura, živý 
Liberec

duben - srpen 2015 25 500 20 000 0 tisk, grafické zpracování, náklady na distribuci

38 Otto Hejnic kniha Sifon, Venda a jejich lásky červen 2015 46 000 20 000 5 000 tisk a vazba včetně papíru, předtiskové práce

39 Petra Dobešová Persona Atlas 22. - 26. června 2015 58 400 37 400 20 000

tvorba propagačních materiálů, tisk, výlep plakátů, 
pronájem prostor kina, ubytování (tým Persona Atlas, 
celkem 12 osob), cestovné (tým Persona Atlas, celkem 
12 osob)
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40 PIANOLA Liberecký flašinetář - 6. ročník 12. - 13. srpna 2015 162 000 30 000 30 000

honorář moderátorovi, přivítání flašinetářů v LBC, 
koncert v kostele a závěrečný koncert v OGL, pronájem 
kostela, tisk plakátů a pohlednic 250 ks, grafické práce-
návrh plakátu a pohlednic, příprava a tiskové práce 
katalogu Karikatur flašinetářů, v nákladu 150 ks, velikost 
A4, barevná přední a zadní strana, 6 listů, skleněné 
plastiky z dílny sklárny Heřmanice

41
Sbor dobrovolných hasičů Horní 
Hanychov

55.ročník oslav Filipojakubské noci 
spojený se soutěží dětí s hasičskou 
tématikou

30. dubna 2015 27 500 16 000 4 000 opravy a pořízení masek a krojů

42 Sdružení TULIPAN TULIFEST 2015 23. května 2015 79 500 15 000 15 000

DPP koordinátor projektu, organizátoři, fotograf, 
kameraman, materiál na workshopy, pronájem prostor 
na realizaci akce, nájem kanceláře, propagace (tisk 
letáků, výlep, reklama FB, BB aj) 

43 Sdružení TULIPAN Týden s TULIPANem 2015 leden - listopad 2015 101 500 35 000 0

DPP koordinátor projektu, organizátoři, fotograf, 
kameraman(10), materiál na workshopy(5), pronájem 
prostor na realizaci akce, nájem kanceláře (10), 
propagace (tisk letáků, výlep, reklama FB, BB aj) 

44
Společnost pro hudební 
výchovu české republiky, z.s.

Koncert souboru Czech Philharmonic 
Jazz Band

20. srpna 2015 25 000 18 000 10 000 honorář účinkujícím

45
Zapsaný spolek Mozayka 
Jedlličkův ústav

Zahradní slavnost 17. června 2015 20 000 9 600 9 600 Divadlo Na cestě, Lessyho Woheň, 20 DEKA DUŠE

46
ZŠ Aloisina Výšina, příspěvková 
organizace

Než zazvoní zvonec 2015
1. dubna - 30. června, vlastní 

akce během června
60 000 40 000 20 000

pronájem divadelního sálu Liberce , instrumentální 
doprovod pěveckých sborů

47
ZŠ Ještědská, příspěvková 
organizace

DEDEFEST 2015 26. června 2015 76 200 51 200 30 000
propagace, pronájem zastřešeného pódia/1den 10x8m, 
výška 0,8m,střecha 12x9m,ozvučení, osvětlení ,honorář 
orchestr, honorář Jan Kříž, honorář Aries, honorář Těla

48 Židovská obec Liberec
Oprava 2 pískovcových pomníků na 
Židosvském hřbitově

duben - srpen 2015 11 858 9 478 9 000 kamenosochařské práce Ivo Stránský

CELKEM 4 495 413 1 631 478 826 600

Náklady projektů 4 495 413
Požadavky na dotaci z KF 1 631 478
Počet žádostí v termínu 48
Počet přeřazených žádostí 0
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 40

1 000 000Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2015 (Kč)

826 600 Kč

Návrh Správní rady 
kulturního fondu SML na 
rozdělení dotací                              
v 1. kole 2015
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Příloha č. 1 
 

Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu zdraví statutárního města Liberec –  
I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 
 

Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
Název projektu 

Termín 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 

Požadovaná 
dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

    Kč Kč  
1 Regionální organizace 

zdravotně postižených 
Sever Liberec 

Rehabilitace, 
poradenství, klubová 
činnost 

celoroční 47.300 25.000 15.500 nájem cvičebny a kanceláře 
poplatky za telefon 
pronájem bazénu na rekondičním pobytu 
 

2 Senior fitnes občanské 
sdružení 

Liberečtí senioři 
v pohybu 

1.4.2015-
31.12.2015 

121.300 49.500 5.000  pronájem tělocvičny 
 

3 TyfloCentrum Liberec 
o.p.s. 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 
pro nevidomé a těžce 
slabozraké 

celoroční 412.000 93.000 25.000 pronájmy, energie 
jízdné  
 

4 ARCUS Společnost 
onkologických pacientů, 
jejich rodinných 
příslušníků a přátel 
 

Zlepšení psychické a 
fyzické kondice  
onkologických 
pacientů 

červen – 
září  2015 

492.060 77.000 45.000 nemateriálové náklady - rekondiční pobyt Sezimovo ústí 
(51 osob) 
 

5 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – okresní 
organizace Liberec 
 

Ozdravný pobyt 
zdravotně postižených 
v Janských Lázních 

29.8.2015-
5.9.2015 

147.000 40.000 25.000 ubytování (40 osob) 
 

6 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – okresní 
organizace Liberec 

Rekondiční pobyt 
zdravotně postižených 
v Sezimově Ústí 

2.8.2015-
9.8.2015 

235.960 40.000 20.000 ubytování  (42 osob) 

7 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 

Pořízení elektrického 
polohovacího lůžka a 
antidekubitní matrace 

1.4.2015-
31.12.2015 

37.000 29.000 10.000  1x elektrická polohovací postel s antidekubitní matrací 
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8 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 
 

Pořízení vysokých 
čtyřkolových vozítek 

1.4.2015-
31.12.2015 

35.000 28.000 5.000 5 x vysoké čtyřkolové vozítko 

9 CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s. 
 

Zlepšení technického 
zabezpečení sociálních 
služeb poskytovaných 
v Liberci 

1.4.2015-
31.12.2015 

45.000 36.000 15.000 15 x služební mobilní telefon v hodnotě cca 3.000,- Kč pro 
terénní sociální pracovníky a osobní asistenty 

10 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

Zdravé dítě – zdravá 
budoucnost 

celoroční 60.000 32.000 25.000 nákup rehabilitačních pomůcek 
pronájem tělocvičen 

11 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

Doplnění zázemí pro 
poskytování odborné 
pohybové rehabilitační 
péče  

1.4.2015-
31.12.2015 

226.000 79.000 25.000 nákup rehabilitačních pomůcek (systém Therasuit) 
pronájem prostor 
 

12 Územní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
Liberec, pobočný spolek 

Rekondiční pobyt 
diabetiků v Jánských 
Lázních 

29.8.2015 -
5.9.2015 

48.800 15.000 10.000 ubytování (10 osob) 

13 Územní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
Liberec, pobočný spolek 

Aktivní život 
zdravotně postižených 
seniorů 

1.4.-
17.12.2015 

22.665 10.000 6.000 papír, náplň do tiskárny, edukační materiály 
pronájem tělocvičny 
pronájem prostor pro edukaci 
cvičení 
plavání 
 

14 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
příspěvková organizace 

Zvukové knihy 
dobývají uši čtenářů 

duben – 
prosinec 

2015 

25.000 20.000 15.000 nákup zvukových knih 

15 Česká unie neslyšících Sociálně aktivizační 
služby pro osoby se 
sluchovým postižením 
 

1.4.2015 – 
31.12.2015 

807.680 30.000 30.000 nájemné 
služby (elektřina, voda, teplo) 

16 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – základní 
organizace diabetiků 
Liberec 

Ozdravný pobyt 
zdravotně postižených 
v Jetřichovicích 

14.6.2015 
– 

21.6.2015 

0 0 0 ubytování a stravování (30 osob) 
 
 
ŽÁDOST BYLA NA VLASTNÍ ŽÁDOST 
STORNOVÁNA PŘED ZASEDÁNÍM SPRÁVNÍ RADY 
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17 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – základní 
organizace diabetiků 
Liberec 

Ozdravný pobyt 
zdravotně postižených 
ve Sloupu v Čechách 

12.9.2015– 
19.9.2015 

93.900 28.000 25.000 ubytování (30 osob) 
 

18 FOKUS Liberec o.p.s. Svépomocný klub pro 
duševně nemocné 

celoroční 129.516 17.000 12.000 vstupné 
 

19 Nadační fond Dar zraku Zdravé oči v každém 
věku 

průběžně 
v roce 
2015 -

28.4.,11.5.,
18.5., a 

19.9. 

44.000 30.000 0 DPP (2 pracovníci a´ 250 Kč/2hod., a´ 4 dny) 
DPP - koordinátor projektu 
doprava (4 x 250 km) 
pronájem přístroje na měření zraku 
pronájem techniky – dataprojektor a počítač 
účetnictví – externí služba 
získávání zdrojů – externí služba 
propagace projektu – tisk a inzerce 

20 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

35. Letní kondiční 
tábor  

23.5. 2015 
-30.5.2015 

173.250 25.000 20.000 pobytové náklady 
 

21 Tělovýchovná jednota 
KARDIO o.s. Liberec 

Podzimní turistický 
sraz 2015 
 

5.9. 2015 – 
12.9.2015 

151.200 25.000 20.000 pobytové náklady (42 osob) 
 

22 Komunitní středisko 
Kontakt Liberec, p.o. 
 

Zdravý životní styl, 
aneb jak na to! 

září – říjen 
2015 

17.460 12.500 5.000 lektorné (nordic walking) 

23 Komunitní středisko 
Kontakt Liberec, p.o. 

Kurz břišních tanců 
pro seniory 

září – 
listopad 

2015 

8.530 4.050 0 odborný lektor 

24 Amelie, o.s. Psychosociální 
podpora onkologicky 
nemocných v Liberci 

1.3.2015 -
31.12.2015 

202.400 30.000 1.000  publicita 

25 Středisko pro ranou péči 
Liberec, o.p.s. 

Zajištění prostor pro 
ambulantní programy 
pro rodiny a jejich děti 
raného věku s 
postižením 

1.4.2015-
31.12.2015 

102.591 60.000 40.000  nájemné za kancelářské prostory 

26 Zdravý zoubek občanské 
sdružení 

Zdravý zoubek 2015 27.4.2015 
– 

11.12.2015 

130.000 15.000 0 
 
 
 

zubní kartáčky a zubní pasty 
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27 Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, p.o. 

„Žijeme zdravě“ květen – 
prosinec 

2015 
 

50.000 40.000 20.000 nákup školní kuchyňky pro žáky v rámci kroužku vaření 
 

28 Oblastní charita Červený 
Kostelec 

Domov sv. Josefa – 
komplexní péče o 
nemocné roztroušenou 
sklerózou 

celoroční 19.875.670 40.000 20.000 služby 

29 ROZKOŠ bez RIZIKA Prevence šíření 
pohlavně přenosných 
infekcí včetně HIV 
v Libereckém kraji 

1.4.2015-
31.12.2015 

424.000 50.000 4.000 služby laboratoří pro nepojištěné klienty 
 

30 Rytmus Liberec, o.p.s. Sociální rehabilitace 
metodou 
podporovaného 
zaměstnávání, její 
prezentace a 
medializace 
 

1.4.2015-
31.12.2015 

35.102 27.500 11.000 DDHM - notebook (část) 
materiál – tonery, fotografie, materiál ostatní drobný 
 

31 MUDr. Anna Kšírová Mezinárodní týden 
nošení dětí 

4.-
18.10.2015 

12.440 9.940 0 manipulační panenka 
ergonomické nosítko 
materiál pro instalaci výstavy, kancelářské potřeby 
tisk fotografií 
tisk instruktážních materiálů rozdávaných v rámci výstavy, 
workshopu a přednášky 
pronájem V-klubu na přednášku o nošení 
poštovné 
 

32 Hospicová péče sv. 
Zdislavy, o.p.s. 

Klub Zdislava 1 x 
měsíčně 

135.000 16.000 16.000 materiál pro výtvarnou činnost – mýdlová hmota, vosk, 
přírodní materiál 
služby, poštovné 
 

33 Hospicová péče sv. 
Zdislavy, o.p.s. 

Pomůcky pro zajištění 
hospicové péče 
 

04 -
12/2015 

256.200 30.000 30.000 3 x aktivní matrace včetně pumpy 

34 Celia – život bez lepku 
o.p.s. 

Aktivity směřující ke 
zlepšení života lidí 
s celiakií 
 

1.4.2015-
31.12.2015 

28.000 10.000 1.000 hosting, doména 
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35 Cyklisté Liberecka o.s. Do práce na kole 2015 1.4.2015 – 
30.7.2015 

23.800 18.800 0 kancelářské potřeby 
zapůjčení a doprava nákladních kol na cyklojízdu 
tisk a kopírování (plakáty, pozvánky) 
plakátovací služby (MHD) 
pronájem prostor – závěrečná akce 
platba web. doména 
telefon koordinátora 
 

36 Denisa Péryová NATURE FITNESS červen – 
říjen 2015 

15.000 10.000 3.500 roční provoz web stránek 

37 Sdružení TULIPAN „Malovaný džbánku 
II“ 

celoroční 138.000 25.000 13.000 materiál pro keramiku 
různé druhy papírů 
různé výtvarné potřeby (zejména barvy, štětce, lepidla aj.) 
 

38 Sdružení TULIPAN „Naděje na míru III“ 1.4.2015-
31.12.2015 

1.141.500 50.000 27.000 průmyslové šicí stroje (4x) a overlock 5-nitný, 2-jehlový 
(1x) 
pronájem prostoru 
 

39 Sdružení TULIPAN „Svaž si“ 1.4.2015-
31.12.2015 

65.000 30.000 25.000 Metal Blind systém (stroj pro potisk hřbetu) 

40 Člověk v tísni, o.p.s. Volnočasová pohybová 
aktivita 

červenec – 
srpen 2015 

49.530 28.830 17.000 ubytování (12 dětí +3 soc. pracovnice) 
vstupné na kulturní památky a akce 
 

41 MCU KOLOSEUM, 
o.p.s. 

Nákup ponorného profi 
mixéru 
s příslušenstvím 

duben – 
září 2015 

27.000 21.600 21.600 profi mixér s příslušenstvím 

42 MCU KOLOSEUM, 
o.p.s. 

Vybavení jídelny 
Gastro nábytkem 

duben – 
září 2015 

150.000 60.000 0 vybavení jídelny novým nábytkem (20 ks stolů a 120 ks 
stohovatelných židlí) 

43 ZO ČSOP Armillaria Poradna zdravého 
životního stylu a 
výživy 

duben – 
prosinec 

2015 

51.000 20.000 8.000 propagace akcí 
tiskové práce, grafika 

44 Pionýr z.s. Pionýrská 
skupina Radovánka 

Zachraňujeme si životy červen 
2015 

30.000 20.000 5.000 zdravotnický materiál 
 

45 Mgr. Iva Karásková Světový týden respektu 
k porodu 2015 

18. -20. 
květen 

2015 

20.000 15.000 0 pronájem prostor 
honoráře a cestovné přednášejících 
propagace 

46 Občanské sdružení 
OBZOR 

Ozdravný rekondiční a 
rehab. pobyt 2015 

12. – 18. 7. 
2015 

105.000 10.000 10.000 doprava plošinovým autobusem 
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47 Dialog Jessenius o.p.s. Ruce na prsa 10/2015 34.860 19.560 0 DPP zdravotní sestra na stánku 
plakáty na akci 
cestovné 
doprava a instalace stánku 
výlep plakátů v Liberci 

48 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

„Tematický pobyt pro 
klientky chráněného 
bydlení“ 

červen – 
říjen 2015 

80.320 52.000 14.000 částečná úhrada tematického týdenního pobytu pro 6 
klientek 
doprava na pobyt 6 klientek a 2 asistentek hromadnou 
dopravou 

49 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

„Jíme jinak“ červen – 
prosinec 

2015 

42.600 33.400 17.400 nákup odborné literatury 
pronájem prostor (10 lekcí; 4 hodiny/lekce) 
přepis receptů s využitím prvků alternativní komunikace 
(40 hodin) 
tisk receptů – brožury pro účastníky 
 

50 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

Den otevřených dveří s 
Roskou 

2015 5.000 3.000 0 DPP host akce, cvičitel, zdravotník 

51 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

Podzimní rekondiční 
pobyt pro pacienty 
s roztroušenou 
sklerózou 

podzim 
2015 

77.900 10.000 10.000 ubytování  

52 Roska Liberec, region. 
org. Unie Roska 

Jarní rekondiční pobyt 
pro pacienty 
s roztroušenou 
sklerózou 

jaro 2015 77.900 10.000 10.000 ubytování  

53 DH Liberec, o.p.s. Pohybové kurzy pro 
uživatele sociálních 
služeb DH Liberec 

duben – 
prosinec 

2015 

29.000 21.000 9.000 reprobox aktivní 
pomůcky – švihadla, míče, podložky, kostýmy 

54 SH ČMS, SDH Liberec - 
Sever 

Soutěžní dětské 
odpoledne pro děti 
nejen z dětských 
domovů 

13. 6. 2015 91.000 75.000 25.000 20.000 odměny soutěžícím 
5.000 propagační materiál 

 CELKEM   26.886.434 1.606.680 717.000  
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 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML -  I. kolo 2015 
Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) mimoškolní činnost 
4) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití příspěvku. 

  1 
 

Podještědské 
gymnázium, s.r.o., 
Sokolovská 328, 
Liberec 14, 460 14 

Luštěniny – školní 
studentský 
občasník 

4/ 9.000,- 6.000,- - 6.000,- Tisk a vazba časopisu (duben, 
červen, září). 

2 
  

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
Liberec 15, 460 15 

Stopy 1/ 36.000,- 30.000,- 30.000,- 0 Výtvarný materiál určený k přímé 
práci s dětmi v rámci projektu- 
barvy, štětce, papíry, tavící fólie, 
kartony, nůžky, lepící pásky, 
lepidla, model. hmoty, tuše, 
náplně do lepících pistolí, desky 
černé. 
Tisk pracovního sešitu 100 ks. 

3 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
Liberec 15, 460 15 

Výšinka zpívá díla 
českých autorů 20. 
Století – Jan Dušek 

3/ 101.000,- 50.000,- 10.000,- 40.000,- Nahrávání CD, služba 
nahrávacího studia, lis CD 700 ks. 

4 Kalendář 
Liberecka, spol. 
s.r.o. 

Vydání knihy – O 
tom, co se možná 
stalo. Čtyři 
pohádkové příběhy 
z času vánočního.  

1,2/ 135.000,- 40.000,- 40.000,- 0 Tisk knihy 
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5 Základní škola 
Liberec, Švermova 
403/40, Liberec 10, 
460 10 

Celoroční činnost 
kroužků a Den 
otevřených dveří v 
ŠD 

3/ 18.000,- 14.400,- 14.400,- 0 Barevné kartony, čtvrtky, papíry, 
lepidla, temperové barvy, 
akrylové barvy, náplně do tavících 
pistolí, drobný výtvarný materiál, 
látky, špendlíky, nitě. 

6 Krajská vědecká 
knihovna v 
Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Umění je to, co je 
neodolatelné. 
(William Saroyan) 
hudební a literárně 
dramatické pořady 

2/ 35.000,- 28.000,- 7.000,- 21.000,- Honoráře – 2 pohádky pro děti, 6 
pořadů na pobočkách (divadla, 
besedy, dílny). 

7 Krajská vědecká 
knihovna v 
Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Musíš se mnoho 
učit, abys poznal, že 
málo víš. (Michel de 
Montaigne)odborné 
přednášky a 
kulturn ě vzdělávací 
akce v KVK 

2/ 30.000,- 24.000,- 4.000,- 20.000,- Honoráře (20 pořadů, průměrná 
výše 1.500,- Kč). 

8 Sbor dobrovolných 
hasičů Horní 
Hanychov, spolek, 
Ještědská 44, 460 
08 Liberec 8 

Hanychovský 
„PLAMEN“ jinak. 

1/ 28.200,- 14.400,- 8.400,- 6.000,- Technické zabezpečení – filmy, 
knihy, baterie. Materiál na 
vytyčení prostorů- praporky, tyče. 
Propagační materiál – tisk, 
pozvánky, lamino, barva. 
Materiálové zabezpečení – proj. 
plátno, kabeláž, audiovizuální 
zařízení, diplomy, plakety, stopky. 

9 Filmový klub 
Liberec, 
Chrastavská 
273/30, Liberec 1, 
46001 

Čeština a média na 
školách 

2/,3/ 34.200,- 25.200,- 13.200,- 12.000,- Honoráře lektorům.  

10 Základní škola Zlatý štětec 1/ 20.000,- 16.000,- 5.000,- 11.000,- Ceny vítězům (50 vítězů). 
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Liberec, nám. Míru 
212/2, příspěvková 
organizace 

11 Základní škola 
Liberec, Oblačná 
101/15, 
příspěvková 
organizace 

Školní časopis 4/ 11.760,-  4.000,- - 4.000,- Papír do kopírky. 

12 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
příspěvková 
organizace 

4. školní jarmark 
ZŠ Aloisina výšina 

3/ 22.000,- 17.600,- 7.600,- 10.000,- Bílý a barevný papíry, kartóny, 
kancelářský a výtvarný materiál, 
textilní a galanterní materiál, 
pronájem stánků, ozvučení 
jarmarku. 

13 Základní škola 
Liberec, U Soudu 
369/8, příspěvková 
organizace 

Příběh dětí – 
kresby dětí 
z terezínského 
ghetta a současnost 

1/ 27.316,- 21.476,- 11.476,- 10.000,- Doprava výstavních materiálů na 
panelech z Židovského muzea 
v Brně a zpětný odvoz, tzn. 2x618 
km, přeprava materiálů 
z Židovského muzea Praha a zpět, 
nákup knihy Hanin kufřík á 170 
Kč, nákup knihy O chlapci, který 
se nestal číslem á 135 Kč (nákup 
knih do částky 3.774 Kč)zapůjčení 
výstavních panelů Kresby dětí 
terezínského ghetta. 

 14 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
příspěvková 
organizace 

Kaplický jarmark 3/ 30.080,- 23.580,- 11.580,- 12.000,- Textilní mat.(prostěradla, flauš, 
látky), výtvarné pomůcky(fixy, 
barvy, fimo, cermit, voskovky, 
tempery, špejle…)bižuterní 
komponenty(drátky, korálky, 
kůže, gumičky, lanka, peříčka, 
špendlíky, knoflíky),balónky, 
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kroužky na klíče, kolíčky, 
květináče, potraviny 
k pečení(mouka, cukr, citrón, 
zázvor, rýže) mat. pro foto stánek 
(foto papír), pronájem 16 
prodejních stánků, pronájem 
pódia. 

15 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
příspěvková 
organizace 

Náš Kapličák 4/ 10.000,- 8.000,- 2.000,- 6.000,- Tisk časopisu (za měsíc duben, 
květen, červen, září). 

16 Rodinné centrum 
Žirafa, spolek, 
Boženy Němcové 
54/9, Liberec 1 

Mateřské centrum 
Knoflík 

2/ 220.200,- 38.000,- 18.000,- 20.000,- Výtvarný materiál (barvy, 
šablony, fixy, pastelky, modelíny, 
nůžky, štětce, formičky, špachtle, 
špejle, lak, velikonoční dekorace, 
sádra)potřeby na scrapbook (big 
shot A4, papíry, samolepky, 
raznice, razítka, razítkovací barva, 
krepové papíry, papírové tácky, 
mozaika šablony, spárovací 
hmota. Galanterní materiál 
(knoflíky, korálky, bižuterní 
komponenty, fimo hmota, 
pryskyřice, foto motivy, řetízky, 
ketlovací kleště, stuhy, nitě, látky, 
peříčka). Kancelářské potřeby 
(euro obaly, sešívačka, děrovačka, 
kancelářské potřeby, tužky, 
pravítka, pořadače, papírové 
desky, obálky, laminovala, 
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řezačka, laminovací fólie) pečící 
papír. 

17 Sbor jednoty 
bratrské v Liberci, 
církevní 
organizace, B. 
Němcové 54/9, 
Liberec 1, 460 01 

MC Zvoneček 1/ 130.000,- 42.000,- 22.000,- 20.000,- Výtvarný materiál(lepidla, nůžky, 
barvy, laky, hedvábné podklady, 
igelit, barevné kartony, speciální 
papíry, štětce, dřevěná tiskátka, 
glitrovaná lepidla, třpytky, samo 
tvrdnoucí hmota, fimo hmota, 
výlisky, sisal, lýko, jarní stuhy, 
velikonoční dekorace, modelovací 
hmota. Potřeby na ketlování 
(kleště, dráty, bižuterní 
komponenty, krabičky, řetízky, 
polotovary, kůže, šňůrky, 
spojovací materiál, pryskyřice, 
lak, foto motivy. Potřeby na 
scrapbook (papíry, raznice, 
šablony, gelová razítka, tiskací 
barvy, děrovací kleště, nýtovací 
kleště, plastové krabičky 
s přihrádkami, pořadače, papírové 
desky, obálky, laminovací přístroj, 
laminovací fólie). Kancelářské 
potřeby (tužky, kan. papír, euro 
obaly, sešívačka, děrovačka, 
pravítka, boxy a police na 
výtvarný materiál, pořadače, 
papírové desky, obálky, 
laminovací fólie. Potřeby na 
vaření/pečení: vařečky, válečky, 
podložky na stůl, prkénka, dětské 
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zástěrky, vykrajovátka, formičky 
na těsto. 

18 Ing. Andrej 
Haring, OSVČ, 
Strakonická 122, 
Liberec 8, 460 08 

Systémy 
nákladních vozidel 
a diagnostika 

2/ 65.000,- 52.000,- 52.000,- 0 Náklady na realizaci školení, 
příprava školících pomůcek, 
provoz diagnostiky – licence, další 
měřící zařízení, školící materiály 
(celkem pro 100 účastníků). 

19 Základní škola, 
Liberec, Křižanská 
80, příspěvková 
organizace 

Školní časopis 
Šotek 

4/ 9.200,- 7.200,- 1.200,- 6.000,- Tisk časopisu 3x vydání x 80 
výtisků x 30 Kč = 7.200 Kč.   

20 Základní škola, 
Liberec, Křižanská 
80, příspěvková 
organizace 

200 let na světě, 200 
let ve vesmíru 

3/ 64.500,- 28.500,- 10.000,- 18.500,- Kancelářské potřeby (izolepy, 
fixy, provázky, lepící gumy, 
kolíčky, laminovací fólie, 
kopírovací čtvrtky, euro obaly). 
Výtvarný materiál tvořivé dílny, 
animační program, výzdoba. 
Ozvučení anim. programu, 
hudební vystoupení, pronájem 
stánků, pódia, mobiliáře. 
 

21 Mateřská škola 
Malínek, Liberec, 
Kaplického 386, 
příspěvková 
organizace 

„Tvoř ivé dílny 
s dětmi a rodiči“ 

3/ 9.000,- 8.000,- 3.000,- 5.000,- Květináče 120ks – podklady pro 
ubrouskovou techniku a glazury. 
Výtvarný materiál(ubrousky, 
šablony, fólie, obtisky). Výtvarný 
materiál(štětce, kelímky, lepící 
pásky, provázky, fixy, pastely, 
pastelky, voskovky, kartony, 
barevné papíry, papíry, nůžky, 
sáčky, zemina, sazenice). 
Keramická hlína. Dýně (70-
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100ks). Dřevěná podkladová 
prkénka a krabičky na 
ubrouskovou techniku. 

22 ABF, a.s. Young Architect 
Award 2015 

1/ 448.000,- 80.000,- 60.000,- 20.000,- DPP (odborná porota). Propagace 
(PR, grafika, studio, web, tisk). 

23 Junák – český 
skaut, středisko 
Mustang Liberec, 
pobočný spolek, 
Matoušova 453/21, 
Liberec 3 

Podpora 
skautského tábor 
2015 

2/ 
 

44.300,- 36.800,- 9.800,- 27.000,- Nákup stanů  teepee středních 
velikostí.  

24 Sdružení 
TULIPAN, 
občanské sdružení, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1 

„Zrcadlo 3“ 2/ 104.000,- 28.000,- 8.000,- 20.000,- DPP lektoři. Nákup 
kompenzačních pomůcek. 
Propagace projektu. 

25 Sdružení 
TULIPAN, 
občanské sdružení, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1 

„M ůj dům, můj 
hrad“ 

2/ 94.000,- 28.000,- 28.000,- 0 DPP lektoři. Papíry (informační 
materiály, tisk propagačních 
materiálů). Cartrige (tisk 
materiálů). Propagace projektu. 

26 Sdružení 
TULIPAN, 
občanské sdružení, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1 

„Vzd ělávejme se k 
úspěchu II.“ 

2/ 757.000,- 30.000,- 4.000,- 26.000,- DPP lektoři, kurzovné. 

27 ARCHA 13 o.p.s.  
Svárovská 82, 
Liberec 22, 460 10 

Zapomenuté dějiny 
města Liberce 

2/ 53.000,- 42.400,- 12.400,- 30.000,- Odměny a honoráře pro 
přednášející (Radek Zika – expert 
na Sedmiletou válku, pplk.. E. 
Stehlík –voj. historik, RNDr. D. 
Vaněk PhD. – forenzní genetik, 
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Ivan Rous – speolog.rollup ke 
každému tématu, výstavní ploch a 
Globus, pozvánka na akce – rádio, 
pronájem tělocvičny, židlí, 
osvětlení, projektor, výroba a tisk 
letáků úvodních, výroba a tisk 
letáků ke každému tématu 4x. 

28 ARCHA 13 o.p.s.  
Svárovská 82, 
Liberec 22, 460 10 

Legiovlak v Liberci 2/ 55.500,- 44.400,- 11.400,- 33.000,- Odměny a honoráře pro účinkující 
5x, 6xrollup historie kynologické 
služby v legiích, pracovní listy pro 
školy, tužky, pastelky, výroba a 
tisk letáků, pozvánka na akce – 
rádio, pronájem kostýmů, výstavní 
plocha Globus. 

29 ZŠ Husova, 
příspěvková 
organizace, 
Liberec, Husova 
142/44, Liberec 4 

Trojjazyč ná soutěž 1/ 16.500,- 10.500,- 10.500,- 0 Nákup učebnice v AJ (writing, 
speaking activities)2 kusy, CD 
přehrávač, ceny do soutěže pro 
výherce (nákup knížek pro 
výherce prvního, druhého a třetího 
místa, 9 ks, diplomy) sladké 
odměny. 

30 Komunitní 
středisko 
KONTAKT 
Liberec, p.o. 
Palachova 504/7, 
460 01, Liberec 1 

Kurzy 
informačních a 
komunikačních 
technologií pro 
seniory 

2/ 29.435,- 22.496,- 12.496,- 10.000,- Lektorné 120 hod. 

31 ZO ČSOP 
Armillaria, 
pobočný spolek, 
Rychtářská 926/14, 

Odborné semináře 
– sociální inovace a 
sociální podnikání 

2/ 29.000,- 19.000,- 7.000,- 12.000,- Nájemné (část), úhrada lektorů 
(přednášky). 

Příloha k usnesení č. 411/2015
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32 ANNOLK 

(Asociace 
nestátních 
neziskových 
organizací 
Libereckého kraje) 

Poradna a školení 
pro NNO 

2/ 60.000,- 40.000,- 15.000,- 25.000,- Nájemné (část), úhrada lektorů 
(přednášky). 

 CELKEM 32 žádostí   879.952,- 449.452,- 430.500,-  
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Příloha č. 1 

Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu prevence statutárního města Liberec   
       I.výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 3. 4. 2015  

 

č. žadatel název projektu 

termín 

realizace 

projektu 

celkové 

náklady na 

projekt 

požadovaná 

dotace 

návrh 

správní 

rady 

účel 

1 
Komunitní středisko 

Kontakt, p. o. 
Prázdniny ve městě 

8. 7. 2015 - 
26. 8. 2015 

77 231 35 850 35 000 
cestovné (jízdenky pro děti, smluvní 
přeprava);  spotřební materiál; vstupné   

2 
ZŠ Aloisina Výšina, p. 

o. 
Tamara 

1. 4. 2015 - 
30. 6. 2015 

36 000 30 000 19 000 
výtvarný materiál k práci s dětmi v 
rámci projektu  

3 
Centrum pro 

zdravotně postižené 
LK, o.p.s. 

Sociální automobil v Liberci 
(2015) 

1. 4. 2015 - 
31. 12. 2015 

33 000 26 000 26 000 havarijní pojištění a povinné ručení 

4 Fokus Liberec, o.p.s. 
Dovybavení bytu 

chráněného bydlení pro 
duševně nemocné 

1. 5. 2015 - 
31. 7. 2015 

23 500 18 800 18 000 
sušička na prádlo; zahradní věšák na 
prádlo; zahradní plechový domek;  

5 
NIPI bezbariérové 
prostředí, o.p.s. 

Vyrovnávání příležitostí pro 
občany se ZP na úseku 

bezbariérové přístupnosti 
staveb 

1. 4. 2015 - 
31. 12. 2015 

71 000 15 000 0 

kancelářské potřeby; pohonné hmoty; 
PC pro odbornou konzultantku; 
poštovní služby; internetové služby  
telekomunikační služby;  

6 Laxus o.s. 
Centrum drogových služeb 

ve vězení 
1. 1. 2015 - 

31. 12. 2015 
3 019 000 50 000 15 000 

kancelářské potřeby;  pohonné hmoty; 
opravy; spoje; školení,  vzdělání,  
supervize; ekonomické a účetní služby; 
ostatní služby  
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Stránka 2 z 4 
 

7 
ZŠ nám. Míru, 
Liberec, p.o. 

Život bez rizik 
duben - 

prosinec 2015 
42 279 33 819 0 poplatky za semináře 

8 
Bílý kruh bezpečí, z.s. 

pobočka v Liberci 

Víkendový psychorekondiční 
pobyt pro traumatizované 

oběti trestných činů 

červen - říjen 
2015 

28 000 15 000 10 000 
kancelářské a výtvarné potřeby; 
ubytování ; supervize pracovního týmu  

9 Centrum Kašpar, o. s. 
Sociální prevence s 

Kašparem 
1. 5. 2015 – 
31. 12.2015 

69 700 50 200 6 000 
  
 kancelářské potřeby; toner; grafické 
zpracování a tisk letáků  

10 
Základní škola 

Kaplického, p. o. 
Společně k bezpečí 

1. 9. 2015 –  
31. 12. 2015 

26 000 20 800 0 preventivní programy Maják, o.p.s. 

11 
Základní škola 
5. května, p. o. 

Zdravá třída 
duben  - 

prosinec 2015 
70 000 56 000 0 

administrace projektu; literatura na 
téma prevence; preventivní programy 
Maják  

12 
Základní škola 

Dobiášova, p. o. 
Závislost známá - neznámá 

IV. čtvrtletí 
2014/2015 

20 000 15 000 0 kancelářské potřeby; lektorné  

13 
Centrum pro 

zdravotně postižené 
LK, o. p. s. 

Centrum krizové pomoci pro 
rodiče s dětmi - 2. část 

1. 4. 2015 -        
31. 12. 2015 

50 000 41 000 21 000 Zpracování studie stavby  

14 
Středisko pro ranou 

péči, o.p.s. 

Obnova prostor pro 
ambulantní programy pro 
rodiny dětí s postižením 

raného věku 

1. 4. 2015 -         
31. 12. 2015 

33 000 23 500 

  
  

23 000 
  

bazén na míčky + zakrytí; zatemnění 
místnosti pro stimulaci zraku; oprava 
komunikační tabule  
stoleček a židličky  

15 Advaita, z.ú. Závislost seniorů 
duben  - 

prosinec 2015 
90 000 60 000 0 

lektorné ; zpracování a tisk osvětových 
materiálů  

16 Advaita, z.ú. 
Podpora resocializace matek 

po léčbě závislosti 
duben  - 

prosinec 2015 
90 000 54 000 0 

sporák; lednice; pračka  
pronájem a služby spojené s užíváním 
bytu  
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17 Advaita, z.ú. 
Upevnění pracovních návyků 

pro závislé 

  
duben - 

prosinec 2015 
119 000 96 000 0 

pracovní stoly (8ks); skříně regálové; 
regálové systémy  
instalatérsko-topenářské práce, výlevka; 
pokládka linolea  

18 Romodrom, o. p. s. 
Prohlubování kvalifikace 
terénních pracovníků ve 
vyloučených lokalitách 

1. 9. 2015 -         
31. 12. 2015 

41 800 31 460 15 000 
základní kurz krizové intervence pro 4 
osoby                            

19 
Rytmus Liberec, 

o.p.s. 

Sociální rehabilitace 
metodou podporovaného 

zaměstnávání 

1. 4. 2015 - 
31. 12. 2015 

21 700 15 500 10 000 
odborná literatura; kancelářské 
potřeby; stojan + ramínka pro JOB Club; 
PC pro klienty komplet; software pro PC  

20 Člověk v tísni, o. p. s. Sportuj s klubem 
červenec – 
srpen 2015 

25 993 18 000 13 000 

nákup vybavení lékárničky; ubytování; 
cestovné; strava; vstup do lanového 
centra; půjčovné raftů; půjčovné  
koloběžky; vstupné  

21 Sdružení TULIPAN Uč se dívko moudrou býti 3 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
757 000 30 000 0 lektoři; kurzovné; cestovné  

22 Sdružení TULIPAN Bez práce nejsou koláče 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
9 343 000 40 000 20 000 

papíry; hlína, glazury; tonery; výtvarné 
potřeby; nájemné; ochranné pracovní 
pomůcky; telefony  

23 Sdružení TULIPAN K sobě blíž 
1. 4. 2015 -        

31. 12. 2015 
108 000 25 500 10 000 

  
 cartrige; pronájem prostor; 
webhosting; telefony; propagace 
projektu;  
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24 
Komunitní středisko 

Kontakt, p. o. 
Kurz sebeobrany pro seniory 

září - prosinec 
2015 

19 200 12 500 0 
tisk propagačních materiálů (tonery, 
papíry, laminovací fólie); odborný lektor 
sebeobrany  

25 
Pionýr  z.s. Pionýrská 
skupina Radovánka 

Drogy nás ohrožují 
září - říjen 

2015 
40 000 20 000 0 

drobný kancelářský materiál; tisk 
materiálů na workshopy  
zdravotnický materiál; lektorné;  

26 
Základní škola 
Křižanská, p. o. 

Prevence se vyplácí, aneb 
lepší je být připraven II. 

duben - 
prosinec 2015 

134 600 30 000 0 
kancelářský materiál; kurz prevence 
šikany;  
kurz prevence patologických jevů    

27 Maják o.p.s. 
Preventivní programy pro 

třídní kolektivy 
1. 4. 2015 - 

31. 12. 2015 
105 000 20 000 20 000 

kancelářský materiál; pomůcky; 
nájemné; grafické zpracování a tisk 
materiálů    

28 Stránská Michaela Noc venku Liberec 2015 19. 11. 2015 25 000 20 000 13 000 

workshopy; papírové kartony na spaní, 
kancelářské potřeby; pronájem prostor; 
zvukař; tisk materiálů; kameraman, 
fotograf; grafika; reklama; tisk 
fotografií;  

29 Stránská Michaela Aktivizační pobyt 
  

září - říjen 
2015 

30 000 24 000 19 000 
workshopy, arteterapie; pronájem 
chaty;  tisk fotografií; tisk materiálů; 
doprava; výlety, vstupné  

30 DH Liberec, o.p.s. 
Sexuální osvěta = sexuální 

zdraví 
duben - 

prosinec 2015 
10 650 7 650 7 000 

listy sexuality; DVD masturbace 2x; 
plakáty lidského těla; didaktické 
pomůcky; metodické pomůcky; další 
pomůcky  

31 

Asociace nestátních a 
neziskových 
organizací 

Libereckého kraje 

Poradna a vzdělávání pro 
osoby i subjekty v krizových 

situacích 

duben - 
prosinec 2015 

38 125 25 000 0 

spotřební materiál (papír, CD, toner…); 
propagace akcí; tiskové práce, grafika;   
nájemné (část); telekomunikační 
poplatky, internet, poštovné; lektoři 
(přednášky, doprava)  

 
Celkem     14 597 778 960 579 300 000 
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Č. 

žádosti
Žadatel IČ Název služby č. registrace

Celkové náklady na 

službu ze žádosti

Dotace požadovaná ze 

žádosti
body Návrh výše dotace

1 Reva, o.p.s. 25447726 osobní asitence 2049573 10 300 000 Kč 350 000 Kč 57 210 000 Kč

2
TyfloCentrum Liberec, 

o.p.s.
25475894

SAS pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

4539083 1 210 000 Kč 50 000 Kč 34 0 Kč

3

Sdružení občanů při 

výchovném a 

vzdělávacím a zřízení 

Alvalída

44224711
denní stacionář 

Alvalída
5293571 3 383 000 Kč 230 000 Kč 51 110 000 Kč

4
Hospicová péče sv. 

Zdislavy
28700210 odlehčovací služba 4343228 6 278 000 Kč 84 000 Kč 57 50 000 Kč

5
Hospicová péče sv. 

Zdislavy
28700210

odborné sociální 

poradenství
9543067 1 527 000 Kč 82 000 Kč 60 53 000 Kč

Příloha č. 1 -Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o finanční příspěvek pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu  statutárního města                

Liberec  na služby  uskutečněné v období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 – příjem žádostí do 13. 4. 2015 
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6
Ruprechtické farní 

sdružení
27016781

Ruprechtické farní 

sdružení
9603734 2 311 936 Kč 300 000 Kč 53 153 000 Kč

7 Oblastní charita Liberec 26520699

Domov pro matky 

s dětmi v tísni - 

Domov sv. Anna

9958898 2 800 000 Kč 452 000 Kč 60 287 000 Kč

8 Oblastní charita Liberec 26520699

Domov pro matky 

s dětmi v tísni - 

Domov sv. Moniky

3146268 3 000 000 Kč 500 000 Kč 60 319 000 Kč

9 Oblastní charita Liberec 26520699

Domov pokojného 

stáří - Domov sv. 

Vavřince

6940940 6 100 000 Kč 353 000 Kč 0 0 Kč

10 Fokus Liberec o.p.s. 46749411

SAS pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

8000499 1 374 963 Kč 105 510 Kč 54 55 000 Kč

11 Fokus Liberec o.p.s. 46749411

Podpora 

samostatného 

bydlení

3596108 1 391 757 Kč 208 716 Kč 54 109 000 Kč

12 Fokus Liberec o.p.s. 46749411 chráněné bydlení 3865693 2 024 520 Kč 329 177 Kč 56 178 000 Kč
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13 Mareva 1679198

terénní 

pečovatelská 

služba

7734736 1 016 500 Kč 304 500 Kč 48 80 000 Kč

14 Romodrom o.p.s. 26537036 terénní program 1161877 2 098 000 Kč 432 000 Kč 39 0 Kč

15
Diecézní charita 

Litoměřice
40229939

Charitní 

pečovatelská 

služba

3632154 1 095 416 Kč 139 000 Kč 51 67 000 Kč

16
Centrum pro zdravotně 

postižené LK, o.p.s.
26593980 odlehčovací služba 2164863 597 000 Kč 110 000 Kč 38 0 Kč

17
Centrum pro zdravotně 

postižené LK, o.p.s.
26593980 tlumočnické služby 2453453 632 000 Kč 60 000 Kč 48 9 000 Kč

18
Centrum pro zdravotně 

postižené LK, o.p.s.
26593980 osobní asitence 9349276 3 960 000 Kč 500 000 Kč 53 218 000 Kč

19
Centrum pro zdravotně 

postižené LK, o.p.s.
26593980

odborné sociální 

poradenství
5451090 129 000 Kč 20 000 Kč 52 10 000 Kč
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20 Most k naději 63125137 dům na půl cesty 1220799 1 595 399 Kč 470 000 Kč 51 185 000 Kč

21 Tyfloservis, o.p.s. 26200481
sociální 

rehabilitace 
3843439 712 000 Kč 165 000 Kč 57 99 000 Kč

22
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328

SAS pro rodiny s 

dětmi
6374958 451 700 Kč 180 680 Kč 43 31 000 Kč

23
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328

SAS pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

8054292 256 973 Kč 102 789 Kč 46 20 000 Kč

24
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328

odborné sociální 

poradenství
8791447 237 190 Kč 109 276 Kč 50 32 000 Kč

25
Občanské sdružení 

D.R.A.K. 
26636328 terénní programy 5063729 256 500 Kč 102 600 Kč 50 34 000 Kč

26 Rytmus Liberec o.p.s. 27322793

sociální 

rehabilitace 

metodou 

podporovaného 

zaměstnávání

2527518 1 593 988 Kč 349 000 Kč 58 179 000 Kč
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27
Středisko pro ranou 

péči Liberec, o.p.s.
28731191 raná péči 3959325 2 225 440 Kč 498 000 Kč 59 324 000 Kč

28
Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s.
499811 raná péči 5002625 676 800 Kč 10 000 Kč 45 3 000 Kč

29 Diakonie Beránek o.s. 40233189
pečovatelská 

služba
5231429 4 635 300 Kč 288 000 Kč 59 159 000 Kč

30 ROZKOŠ bez RIZIKA 44990901
terénní programy 

Čechy
9275973 438 000 Kč 100 000 Kč 34 0 Kč

31 Návrat, o.p.s. 27323773
azylový dům 

SPRAMUS
6224406 3 183 000 Kč 500 000 Kč 59 325 000 Kč

32 DH Liberec, o.p.s. 27298523

domov pro osoby 

se zdravotním 

postižením

3166608 759 200 Kč 330 000 Kč 53 172 000 Kč

33 DH Liberec, o.p.s. 27298523 chráněné bydlení 7044506 9 470 429 Kč 196 000 Kč 55 106 000 Kč
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34 DH Liberec, o.p.s. 27298523 osobní asitence 5793673 1 225 700 Kč 75 700 Kč 55 41 000 Kč

35 DH Liberec, o.p.s. 27298523
sociálně 

terapeutické dílny
2718583 1 077 475 Kč 100 000 Kč 44 17 000 Kč

36 "D" občanské sdružení 68455232
občanská poradna 

Liberec
9813481 1 103 367 Kč 293 585 Kč 47 78 000 Kč

37
Dolmen,o.p.s. Agentura 

pro chráněné bydlení
27291049 chráněné bydlení 5227172 4 122 740 Kč 410 000 Kč 49 164 000 Kč

38
Dolmen,o.p.s. Agentura 

pro chráněné bydlení
27291049

samostatné 

bydlení
4353078 958 550 Kč 187 300 Kč 41 28 000 Kč

39 MCU Koloseum o.p.s. 25405080 osobní asitence 4873800 3 394 771 Kč 500 000 Kč 39 0 Kč

40 Rodina24 22829903

SAS pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením

6407777 265 200 Kč 55 700 Kč 34 0 Kč
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41 Rodina24 22829903 osobní asitence 8419868 1 619 290 Kč 169 500 Kč 48 51 000 Kč

42 Rodina24 22829903
domov se 

zvláštním režimem
4298919 3 689 100 Kč 200 000 Kč 0 0 Kč

43 Naděje 570931
nízkoprahové 

denní centrum 
2481915 2 355 600 Kč 450 000 Kč 57 246 000 Kč

44 Naděje 570931 noclehárna 3822869 734 700 Kč 250 000 Kč 55 88 000 Kč

45 Člověk v tisni 25755277 terénní programy 5713240 2 423 016 Kč 473 016 Kč 55 251 000 Kč

46 Člověk v tisni 25755277

nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež

523056 1 270 735 Kč 342 735 Kč 56 175 000 Kč

47
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s. 
26631997

Sociální 

poradenství pro 

migranty 

3364695 102 536 Kč 41 014 Kč 0 0 Kč
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48 Maják 25405276
nízkoprahové 

zařízení 
6 714 275 940 000 Kč 250 000 Kč 57 150 000 Kč

49 Maják 25405276

Komplexní 

program primární 

prevence na ZŠ

26/14/1CE 643 000 Kč 250 000 Kč 53 130 000 Kč

Celkem 103 646 791 Kč 12 059 798 Kč 4 996 000 Kč
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Příloha č. 1 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU PRO PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní  strany  sjednaly  na  základě  usnesení  Zastupitelstva  města  Liberec  č. …../2015  ze  dne 
…………………….  tuto  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z Fondu  pro  partnerskou  spolupráci  statutárního 
města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dotace  poskytnutá  dle  této  smlouvy má  charakter  podpory  de 

minimis ve  smyslu  čl. 3 Nařízení komise  (EU)  č. 1407/2013  ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  
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4. Poskytnutí dotace  je v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

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

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

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

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

v souladu  s Pravidly přidělování dotací  z  Fondu pro partnerskou  spolupráci  statutárního města 
Liberec. 
 

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

 
IV. 

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

 
V. 

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

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

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

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení tiskovému 
a  vnějších  vztahů,  e‐mail:  …………………..  a  zároveň  Městskému  informačnímu  centru,  e‐mail: 
mic@infolbc.cz.  

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

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

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

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

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

 
6. Příjemce dotace  je povinen nejpozději do ……………..  (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro  řádné  vyúčtování  dotace  musí  být  doložen  přehled  o  skutečných  příjmech  a  výdajích 
vynaložených na projekt, kopie  faktur nebo  jiných dokladů  faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté  dotace  a  výši  spolufinancování  projektu  (minimální  výše  spolufinancování  projektu 
příjemcem  je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované  částky dotace). Kopie 
dokladů  musí  být  čitelné,  nesmí  se  překrývat  a  musí  obsahovat  předepsané  náležitosti. 
Poskytovatel  je  v případě  potřeby  oprávněn  požadovat  po  příjemci  předložení  originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

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

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

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

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

 
VI. 

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

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

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

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

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

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

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
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6. Porušení  povinností  stanovených  v čl.  V odst.  1,  2,  3  a  4  této  smlouvy  a  porušení  povinnosti 

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

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

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

3. 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. Příjemce bere na vědomí a  souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle  této  smlouvy budou  vedeny  v centrálním  registru podpor malého 
rozsahu  v souladu  se  zákonem  č.  215/2004  Sb.,  o  úpravě  některých  vztahů  v oblasti  veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 Ustanovení  smlouvy  o  veřejné  podpoře  budou  upravena  dle  konkrétního  případu  a  vhodného 
aplikovatelného režimu veřejné podpory.  

 
4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací,  je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím,  než  dojde  k přeměně  nebo  zrušení  právnické  osoby  s likvidací.  To  platí  pro  příjemce 
právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    

 
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

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

Příloha k usnesení č. 414/2015



 

                                                                                                          Stránka 1 ze 4 
 

Příloha č. 2 
 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z KULTURNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Kulturního fondu statutárního města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

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

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dotace  poskytnutá  dle  této  smlouvy má  charakter  podpory  de 

minimis ve  smyslu  čl. 3 Nařízení komise  (EU)  č. 1407/2013  ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  

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

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

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

 
 

III. 
Čerpání dotace 

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

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

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec. 
 

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

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

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

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

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

akce  předat  či  zaslat  bližší  informace  o  konání  akce  (např.  plakát,  leták,  program)  oddělení 
školství  a  kultury,  e‐mail:  …………………..  a  zároveň  Městskému  informačnímu  centru,  e‐mail: 
mic@infolbc.cz.  

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

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

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

 
6. Příjemce dotace  je povinen nejpozději do ……………..  (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro  řádné  vyúčtování  dotace  musí  být  doložen  přehled  o  skutečných  příjmech  a  výdajích 
vynaložených na projekt, kopie  faktur nebo  jiných dokladů  faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté  dotace  a  výši  spolufinancování  projektu  (minimální  výše  spolufinancování  projektu 
příjemcem  je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované  částky dotace). Kopie 
dokladů  musí  být  čitelné,  nesmí  se  překrývat  a  musí  obsahovat  předepsané  náležitosti. 
Poskytovatel  je  v případě  potřeby  oprávněn  požadovat  po  příjemci  předložení  originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

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

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

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

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

 
VI. 

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

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

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

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

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

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

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

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

předložit poskytovateli písemnou  zprávu o  realizaci projektu  ve  lhůtě  stanovené  v čl. V odst. 6 
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této  smlouvy  jsou  považována  za méně  závažná  porušení  a  uloží  se  za  ně  odvod  za  porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2‐10% z poskytnuté dotace.  

7. Za  prodlení  s  odvodem  za  porušení  rozpočtové  kázně  je  ten,  kdo  rozpočtovou  kázeň  porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

3. 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. Příjemce bere na vědomí a  souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle  této  smlouvy budou  vedeny  v centrálním  registru podpor malého 
rozsahu  v souladu  se  zákonem  č.  215/2004  Sb.,  o  úpravě  některých  vztahů  v oblasti  veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 Ustanovení  smlouvy  o  veřejné  podpoře  budou  upravena  dle  konkrétního  případu  a  vhodného 

aplikovatelného režimu veřejné podpory.  

4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací,  je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí  pro  příjemce  právnické  osoby,  viz  §  10a  odst.  5  písmeno  k)  zákona  250/2000  Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

 
 
V Liberci dne:                                                          V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele  Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……     ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 3 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
LIBEREC 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu pro podporu  a  rozvoj  vzdělávání  statutárního 
města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní  strany  sjednaly  na  základě  usnesení  Zastupitelstva  města  Liberec  č. …../2015  ze  dne 
…………………….  tuto  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z Fondu  pro  podporu  a  rozvoj  vzdělávání 
statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dotace  poskytnutá  dle  této  smlouvy má  charakter  podpory  de 

minimis ve  smyslu  čl. 3 Nařízení komise  (EU)  č. 1407/2013  ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  
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4. Poskytnutí dotace  je v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění 

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

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

 
 

III. 
Čerpání dotace 

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

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

v souladu  s  Pravidly  přidělování  dotací  z Fondu  pro  podporu  a  rozvoj  vzdělávání  statutárního 
města Liberec. 
 

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

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

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

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

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

akce  předat  či  zaslat  bližší  informace  o  konání  akce  (např.  plakát,  leták,  program)  oddělení 
školství  a  kultury,  e‐mail:  …………………..  a  zároveň  Městskému  informačnímu  centru,  e‐mail: 
mic@infolbc.cz.  

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

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

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

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

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

 
6. Příjemce dotace  je povinen nejpozději do ……………..  (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro  řádné  vyúčtování  dotace  musí  být  doložen  přehled  o  skutečných  příjmech  a  výdajích 
vynaložených na projekt, kopie  faktur nebo  jiných dokladů  faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté  dotace  a  výši  spolufinancování  projektu  (minimální  výše  spolufinancování  projektu 
příjemcem  je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované  částky dotace). Kopie 
dokladů  musí  být  čitelné,  nesmí  se  překrývat  a  musí  obsahovat  předepsané  náležitosti. 
Poskytovatel  je  v případě  potřeby  oprávněn  požadovat  po  příjemci  předložení  originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

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

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

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

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

 
VI. 

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

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

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

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

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

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

předložit poskytovateli písemnou  zprávu o  realizaci projektu  ve  lhůtě  stanovené  v čl. V odst. 6 

této  smlouvy  jsou  považována  za méně  závažná  porušení  a  uloží  se  za  ně  odvod  za  porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2‐10% z poskytnuté dotace.  

7. Za  prodlení  s  odvodem  za  porušení  rozpočtové  kázně  je  ten,  kdo  rozpočtovou  kázeň  porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

3. 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. Příjemce bere na vědomí a  souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle  této  smlouvy budou  vedeny  v centrálním  registru podpor malého 
rozsahu  v souladu  se  zákonem  č.  215/2004  Sb.,  o  úpravě  některých  vztahů  v oblasti  veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 Ustanovení  smlouvy  o  veřejné  podpoře  budou  upravena  dle  konkrétního  případu  a  vhodného 

aplikovatelného režimu veřejné podpory.  

4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací,  je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí  pro  příjemce  právnické  osoby,  viz  §  10a  odst.  5  písmeno  k)  zákona  250/2000  Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

 
 
V Liberci dne:                                                          V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele  Za příjemce 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……     ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU PREVENCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu prevence statutárního města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní  strany  sjednaly  na  základě  usnesení  Zastupitelstva  města  Liberec  č. …../2015  ze  dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu prevence statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dotace  poskytnutá  dle  této  smlouvy má  charakter  podpory  de 

minimis ve  smyslu  čl. 3 Nařízení komise  (EU)  č. 1407/2013  ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  

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

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

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

 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

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

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec. 
 

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

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

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

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

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

akce  předat  či  zaslat  bližší  informace  o  konání  akce  (např.  plakát,  leták,  program)  oddělení 
humanitnímu,  e‐mail:  …………………..  a  zároveň  Městskému  informačnímu  centru,  e‐mail: 
mic@infolbc.cz.  

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

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

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět  text  tohoto znění: „Akce  je podpořena Fondem 
prevence statutárního města Liberec“. 
Při  této  činnosti  je příjemce povinen  respektovat aktuální  znění  „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem  statutárního  města  Liberec“,  který  je  ke  stažení  na  webové  stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond prevence). 
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5. Příjemce  dotace  odpovídá  za  hospodárné  a  efektivní  použití  veřejných  prostředků  v souladu 

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

 
6. Příjemce dotace  je povinen nejpozději do ……………..  (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro  řádné  vyúčtování  dotace  musí  být  doložen  přehled  o  skutečných  příjmech  a  výdajích 
vynaložených na projekt, kopie  faktur nebo  jiných dokladů  faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté  dotace  a  výši  spolufinancování  projektu  (minimální  výše  spolufinancování  projektu 
příjemcem  je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované  částky dotace). Kopie 
dokladů  musí  být  čitelné,  nesmí  se  překrývat  a  musí  obsahovat  předepsané  náležitosti. 
Poskytovatel  je  v případě  potřeby  oprávněn  požadovat  po  příjemci  předložení  originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

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

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

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

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

 
VI. 

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

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

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

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

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

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

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

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

předložit poskytovateli písemnou  zprávu o  realizaci projektu  ve  lhůtě  stanovené  v čl. V odst. 6 
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této  smlouvy  jsou  považována  za méně  závažná  porušení  a  uloží  se  za  ně  odvod  za  porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2‐10% z poskytnuté dotace.  

7. Za  prodlení  s  odvodem  za  porušení  rozpočtové  kázně  je  ten,  kdo  rozpočtovou  kázeň  porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

3. 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. Příjemce bere na vědomí a  souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle  této  smlouvy budou  vedeny  v centrálním  registru podpor malého 
rozsahu  v souladu  se  zákonem  č.  215/2004  Sb.,  o  úpravě  některých  vztahů  v oblasti  veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 Ustanovení  smlouvy  o  veřejné  podpoře  budou  upravena  dle  konkrétního  případu  a  vhodného 

aplikovatelného režimu veřejné podpory.  

4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací,  je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí  pro  příjemce  právnické  osoby,  viz  §  10a  odst.  5  písmeno  k)  zákona  250/2000  Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

 
 
V Liberci dne:                                                          V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele  Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……     ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 5 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu zdraví statutárního města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní  strany  sjednaly  na  základě  usnesení  Zastupitelstva  města  Liberec  č. …../2015  ze  dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Liberce. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dotace  poskytnutá  dle  této  smlouvy má  charakter  podpory  de 

minimis ve  smyslu  čl. 3 Nařízení komise  (EU)  č. 1407/2013  ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  

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

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

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

 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

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

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec. 
 

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

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

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

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

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

akce  předat  či  zaslat  bližší  informace  o  konání  akce  (např.  plakát,  leták,  program)  oddělení 
humanitnímu,  e‐mail:  …………………..  a  zároveň  Městskému  informačnímu  centru,  e‐mail: 
mic@infolbc.cz.  

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

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

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět  text  tohoto znění: „Akce  je podpořena Fondem 
zdraví statutárního města Liberec“. 
Při  této  činnosti  je příjemce povinen  respektovat aktuální  znění  „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem  statutárního  města  Liberec“,  který  je  ke  stažení  na  webové  stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond zdraví). 
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5. Příjemce  dotace  odpovídá  za  hospodárné  a  efektivní  použití  veřejných  prostředků  v souladu 

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

 
6. Příjemce dotace  je povinen nejpozději do ……………..  (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro  řádné  vyúčtování  dotace  musí  být  doložen  přehled  o  skutečných  příjmech  a  výdajích 
vynaložených na projekt, kopie  faktur nebo  jiných dokladů  faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté  dotace  a  výši  spolufinancování  projektu  (minimální  výše  spolufinancování  projektu 
příjemcem  je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované  částky dotace). Kopie 
dokladů  musí  být  čitelné,  nesmí  se  překrývat  a  musí  obsahovat  předepsané  náležitosti. 
Poskytovatel  je  v případě  potřeby  oprávněn  požadovat  po  příjemci  předložení  originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

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

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

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

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

 
VI. 

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

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

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

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

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

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

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

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

předložit poskytovateli písemnou  zprávu o  realizaci projektu  ve  lhůtě  stanovené  v čl. V odst. 6 
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této  smlouvy  jsou  považována  za méně  závažná  porušení  a  uloží  se  za  ně  odvod  za  porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2‐10% z poskytnuté dotace.  

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

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

3. 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. Příjemce bere na vědomí a  souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle  této  smlouvy budou  vedeny  v centrálním  registru podpor malého 
rozsahu  v souladu  se  zákonem  č.  215/2004  Sb.,  o  úpravě  některých  vztahů  v oblasti  veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 Ustanovení  smlouvy  o  veřejné  podpoře  budou  upravena  dle  konkrétního  případu  a  vhodného 
aplikovatelného režimu veřejné podpory.  
 

4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací,  je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí  pro  příjemce  právnické  osoby,  viz  §  10a  odst.  5  písmeno  k)  zákona  250/2000  Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

 
 
V Liberci dne:                                                          V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele  Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……     ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 6 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  zákon  o  rozpočtových  pravidlech),  tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

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

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

 
3. Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dotace  poskytnutá  dle  této  smlouvy má  charakter  podpory  de 

minimis ve  smyslu  čl. 3 Nařízení komise  (EU)  č. 1407/2013  ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  

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

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

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

 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

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

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

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

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

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

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

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

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení cestovního 
ruchu  a  sportu,  e‐mail:  …………………..  a  zároveň  Městskému  informačnímu  centru,  e‐mail: 
mic@infolbc.cz.  

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

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

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

 
6. Příjemce dotace  je povinen nejpozději do ……………..  (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro  řádné  vyúčtování  dotace  musí  být  doložen  přehled  o  skutečných  příjmech  a  výdajích 
vynaložených na projekt, kopie  faktur nebo  jiných dokladů  faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté  dotace  a  výši  spolufinancování  projektu  (minimální  výše  spolufinancování  projektu 
příjemcem  je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované  částky dotace). Kopie 
dokladů  musí  být  čitelné,  nesmí  se  překrývat  a  musí  obsahovat  předepsané  náležitosti. 
Poskytovatel  je  v případě  potřeby  oprávněn  požadovat  po  příjemci  předložení  originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

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

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

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

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

 
VI. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Porušení  povinností  stanovených  v čl.  V odst.  1,  2,  3  a  4  této  smlouvy  a  porušení  povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou  zprávu o  realizaci projektu  ve  lhůtě  stanovené  v čl. V odst. 6 
této  smlouvy  jsou  považována  za méně  závažná  porušení  a  uloží  se  za  ně  odvod  za  porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2‐10% z poskytnuté dotace.  
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7. Za  prodlení  s  odvodem  za  porušení  rozpočtové  kázně  je  ten,  kdo  rozpočtovou  kázeň  porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

3. 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. Příjemce bere na vědomí a  souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle  této  smlouvy budou  vedeny  v centrálním  registru podpor malého 
rozsahu  v souladu  se  zákonem  č.  215/2004  Sb.,  o  úpravě  některých  vztahů  v oblasti  veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 Ustanovení  smlouvy  o  veřejné  podpoře  budou  upravena  dle  konkrétního  případu  a  vhodného 
aplikovatelného režimu veřejné podpory.  

 
4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací,  je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím,  než  dojde  k přeměně  nebo  zrušení  právnické  osoby  s likvidací.  To  platí  pro  příjemce 
právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    

 
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                          V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele  Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……     ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 7 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB 
V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  zákon  o  rozpočtových  pravidlech),  tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:  

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní  strany  sjednaly  na  základě  usnesení  Zastupitelstva  města  Liberec  č. …../2015  ze  dne 
…………………….  tuto  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  statutárního  města  Liberce  pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti. 

 
II. 

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

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace  je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč  (slovy: ……………………………..) na  službu 
……………………………………….  (dále  jen  „služba“)  a  je  účelově  vázána  na  úhradu  nákladů 
vynaložených příjemcem při poskytování služby v období …………………………. 

 
3. Příjemce  bere  na  vědomí,  že  dotace  poskytnutá  dle  této  smlouvy má  charakter  podpory  de 

minimis ve  smyslu  čl. 3 Nařízení komise  (EU)  č. 1407/2013  ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  
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4. Poskytnutí dotace  je v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

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

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

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do ………………………, výhradně však na účel a službu 

uvedené v čl. II., bod 2.  
 
2. Příjemce se zavazuje čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb 
v sociální oblasti a v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

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

 
IV. 

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

V. 
Všeobecné podmínky 

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

registrace služby, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace. 
 
2. Příjemce  je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem  informovat poskytovatele  (oddělení 

humanitní, e‐mail: …………………..) o připravovaných akcích a aktualitách  týkajících se podpořené 
služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace 
(www.liberec.cz),  webu  městského  informačního  centra  (www.visitliberec.eu)  a  v Libereckém 
zpravodaji. 

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

které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že příslušná služba  či 
aktivita  byla  podpořena  z rozpočtu  statutárního  města  Liberec.  Při  této  činnosti  je  příjemce 
povinen  respektovat  aktuální  znění  „Manuálu  pro  označování  akcí  podpořených  fondem 
statutárního města  Liberec“,  který  je  ke  stažení  na webové  stránce www.liberec.cz  (Město  a 
samospráva – Granty a dotace – Fondy). 

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

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

předepsaných tiskopisech: 
a. řádné  vyúčtování  poskytnuté  dotace  dokládající  účelovost  využití  dotace  a  vyhodnocení 

splnění účelu poskytnuté dotace a 
b. písemnou zprávu o poskytování služby za období, na které byla dotace poskytnuta. 
 

6. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a. přehled o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na podpořenou službu, 
b. účetní  sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a  to dle  členění 

jednotlivých nákladových skupin v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše 
jejího  čerpání  v daném  účetním  období,  včetně  dokladového  členění  (např.  výsledovka 
služby, dotace, doklady). Příjemce dotace  je povinen uvést na originály účetních dokladů či 
písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté dotace, 
a  tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu  jako účetní doklad. Poskytovatel  je 
v případě  potřeby  oprávněn  požadovat  po  příjemci  předložení  originálních  dokladů 
k nahlédnutí. 

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

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

 
8. V případě,  že  příjemce  použije  dotaci  v rozporu  s podmínkami  této  smlouvy  nebo  nedodrží 

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

 
VI. 

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

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

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

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

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

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

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
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6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a porušení povinnosti předložit poskytovateli 

písemnou  zprávu o poskytování  služby ve  lhůtě  stanovené v čl. V odst. 5 písm. b  této  smlouvy 

jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 2‐10% z poskytnuté dotace.  

7. Za  prodlení  s  odvodem  za  porušení  rozpočtové  kázně  je  ten,  kdo  rozpočtovou  kázeň  porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

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

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

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

3. 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. Příjemce bere na vědomí a  souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle  této  smlouvy budou  vedeny  v centrálním  registru podpor malého 
rozsahu  v souladu  se  zákonem  č.  215/2004  Sb.,  o  úpravě  některých  vztahů  v oblasti  veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  
 Ustanovení  smlouvy  o  veřejné  podpoře  budou  upravena  dle  konkrétního  případu  a  vhodného 
aplikovatelného režimu veřejné podpory.  
 

4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací,  je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
Platí  pro  příjemce  právnické  osoby,  viz  §  10a  odst.  5  písmeno  k)  zákona  250/2000  Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

 
 
V Liberci dne:                                                          V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele  Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……     ……………………………………………………………….…… 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ:   002 62 978 
zastoupené:   Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím 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 
Kruh p řátel Severáčku, občanské sdružení 

se sídlem Frýdlantská 1359/19, 460 01  Liberec 
IČ:     467 44 134 
zastoupené:    Ing. Ivanem Perglerem, předsedou výboru  
     a Mgr. Silvií Pálkovou, místopředsedkyní výboru 
číslo bankovního účtu:   980682309/0800, vedeného u ČS, a.s. 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. 

II. 
Účel a výše dotace 

Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 100.000,00 Kč (slovy: 
Jednostotisíckorunčeských) a je účelově vázána na spolufinancování účasti libereckého 
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pěveckého sboru v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze ve dnech 29. 6. -7. 7. 2015. 
Dotace bude využita na částečnou úhradu dopravy autobusem do Řecka a zpět. 

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 ustanovení § 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. 980682309/0800, vedeného u ČS, a.s. 
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 poskytnuté dotaci, 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.  

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 uchovávat 
stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat 
po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 
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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. 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. 

7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se aktivit podpořených touto dotací. 

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.  

Příloha k usnesení č. 416/2015



PŘÍLOHA č. 2 

Stránka 4 z 4 
 

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 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 
jeden obdrží poskytovatel. 

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

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: V Liberci dne: 
 
 
Za poskytovatele Za příjemce  
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru                            Ing. Ivan Pergler, předseda výboru 
školství, kultury a sociálních věcí  
  
 
 
 
 ________________________________ 
 Mgr. Silvie Pálková, místopředsedkyně 
 výboru 
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Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1

A Styl, o. s. A - STYL SHOW 2015 14.6.2015 Home credit aréna 
Liberec

401 500 90 000 40 000 technické zajištění (pódium, 
ozvučení, LED TV, taneční povrch 
baletizol), pronájem sportoviště se 
službami 

2

A Styl, o. s. Běh nás baví 2015 28.5.2015 Home credit aréna 
Liberec

448 500 80 000 40 000 startovní čísla (tílka),  kartičky na 
body, pronájem sportoviště se 
službami 

3

A Styl, o. s. LIBEREC CHEER CUP 
2015-  otevřené mistrovství 
ČR v cheerleadingu

13.6.2015 Home credit aréna 
Liberec

361 500 80 000 40 000 pronájem sportoviště se službami, 
pronájem soutěžních povrchů 
(gymnastický koberec FlexiRoll, 
taneční povrch Baletizol, rozcvičovací 
povrch)

4

AQUA KLUB 
Liberec, o. s. 

15. Mistrovství světa seniorů 
a 7. Mistrovství Evropy 
juniorů v orientačním 
potápění 

15.-23. 8. 2015 liberecká přehrada 1 500 000 50 000 25 000 rozhodčí, tlumočení, překlady

5

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Liberecký půlmaraton a 
lidový běh 2015

28.6.2015 Městský stadion 
Liberec 

16 500 7 000 5 000 rozhodčí, propozice, zdravotní dozor

6

Badmintonový klub 
Technické 
univerzity v Liberci, 
o. s.  

21. ročník Memoriálu P. 
Sima - celostátního turnaje 
dospělých s mezinárodní 
účastí 

24.- 26.4. 2015 obě haly TU 
Liberec 

57 000 32 000 10 000 badmintonové míče, pronájem hal 

7

Badmintonový klub 
Technické 
univerzity v Liberci, 
o. s.  

23. ročník oblastních a 
klubových družstev žactva 
"O putovní liberecký pohár"

6.6.2015 horní hala TU v 
Liberci 

18 000 12 000 10 000 ošatné rozhodčím, badmintonové 
míče, pronájem haly 

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  1. kola roku 2015 na 
veřejné jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015)

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace
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8

Bikeclinic junior 
team 

Bikeclinic cup 2015 30.8.2015 areál Vesec 115 000 40 000 10 000 vybavení fun zóny a zázemí, technika 
(ozvučení, měření, registrace), 
startovní čísla, úprava prostoru + 
zajištění tratí (sekání, zajištění 
prostoru, parking, uzávěrky, značení)

9

Česká asociace go, 
o.s. 

Mistrovství Evropy v go -  
Eurooean Go Congress 
2015

25.7.-8.8.2015 Liberec, Centrum 
Babylon 

2 200 000 150 000 50 000 pronájem sálů

10

Česká Freestyle 
Fotbalová 
Asociace, o.s. 

Super Ball 2015 -  Otevřené 
mistrovství světa ve 
Freestyle Fotbalu 

25.8.-29.8.2015 Sportpark Liberec 
a Home Credit 
aréna Liberec 

1 400 000 80 000 35 000 pronájem prostor

11

Česká Freestyle 
Fotbalová 
Asociace, o.s. 

Mistrovství České republiky 
ve Freestyle Fotbalu 

19.6-20.6.2015 OC Fórum Liberec 105 000 25 000 10 000 nájem prostoru, pronájem aparatury

11,7

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

Florbalový turnaj elévů a 
přípravek 

květen 15 SH ZŠ Dobiášova 31 540 25 300 8 000 rozhodčí, zdravotník, zdravotnické 
vybavení, moderátor, nájem školy, 

13

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

GOLD Cup 2015 - 12. ročník 
turnaje ligových družstev 
mužů ve florbale 

29.8-30.8.2015 Hala Dukla nebo 
haly Aréna 1 a 2, 
případně hala ZŠ 
Dobiášova 

105 100 67 500 0 odměny rozhodčím, balonky, poháry, 
medaile, diplomy, pronájem SH 
Dobiášova (22 hodin/300 Kč/hodina), 
pronájem haly Aréna 1 a 2 (38 
hodin/2 hřiště/500 Kč/hodina), 
grafická příprava tiskovin, výroba 
tiskovin, info tabule 

14

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

Florbalový kemp dětí a 
mládeže FBC Liberec 2015

24.8.-28.8.2015 SH ZŠ Dobiášova 139 400 46 500 0 balonky, rozlišovací dresy (30 ks/50 
Kč), balony (fotbal, házená, 
medicinbal), nájmy haly, hřišť a 
bazénu, svačiny, pitný režim, grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, 
drobné dárky do soutěží 
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15

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

Den dětí FBC Liberec 4.6.2015 SH ZŠ Dobiášova 38 300 29 850 0 pořadatelský tým (12 os/800 Kč), 
rozhodčí (8 os/800 Kč), zdravotník (1 
os/800 ks), moderátor (1 os/1000 Kč), 
propagační materiály, letáky, 
propozice, zdravotnické vybavení, 
sportovní potřeby, diplomy, ocenění, 
ceny pro účastníky, pronájem haly ZŠ 
Dobiášova, pronájem venkovního 
hřiště ZŠ Dobiášova

16

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

Výběry dorostenců ČR ve 
florbale 

16.5.-17.5.2015 Haly Sportparku 
Liberec

523 836 153 000 82 000 pronájem hal Sporparku Liberec, 
pokládka florbalového povrchu včetně 
dopravy, podpora vstupného pro 
doprovodný program (ZOO, bazén, 
WellCat ZŠ Dobiášova, IQ park), 
zdravotnická služba 

17

Dům dětí a mládeže 
Větrník, p.o. 

Mistrovství světa v twirlingu 1.4.-6.4.2015 Lignano-  Itálie 47 000 10 000 0 vstupy do areálu

18

ESR 
ENTERPRISES, 
s.r.o. 

Liberec Sparťan Sprint 2.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

2 500 000 200 000 0 pronájem areálu, sociální zařízení pro 
diváky a sportovce, zajištění dopravy 
pro diváky, billboardy a reklama v 
MHD, zajištění odvozu odpadů, 
zajištění bezpečnosti dopravy 
(značení, obsluha)

19
FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

Nábor mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

6.5. a 7.5.2015 stadion U Nisy 40 000 30 000 5 000 mini míček, ozvučení stadionu 

20

FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

Region cup 2015-  turnaj 
starších přípravek 

22.5.2015 stadion U Nisy 22 000 17 000 5 000 ozvučení stadionu, rozhodčí, 
pořadatelská služba 

21

FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

Slovánek - fotbalový turnaj 
1. tříd ZŠ 

28.5.2015 stadion U Nisy 15 000 11 500 5 000 pronájem sportovišť, ozvučení 
stadionu, rozhodčí, pořadatelská 
služba 
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22

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

Turnaj v malé kopané pro 
dospělé 

4.-5. 7. 2015 Sport park Liberec 30 000 24 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten

23

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

Jarní fotbalový turnaj - 
Nábor nových talentů 

6.-7.6.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

24

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

Jarní turnaj pro děti - Liberec 
cup 2015

2.-3.5.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

25
Fotbalový klub 
Krásná Studánka

Turnaj neregistrovaných 
fotbalistů v malé kopané 

srpen 15 Krásná Studánka 21 000 11 000 5 000 propagace, technické zabezpečení 

26
Fotbalový klub 
Krásná Studánka

Nábory mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

duben -  červen 2015 Krásná Studánka 26 000 12 000 5 000 propagace, technické zabezpečení 

27

Geometry Global, 
s.r.o. 

Česká pojišťovna Mizuno 
RunTour 2015

18.7.2015 Liberec 650 000 50 000 25 000 energie, stupně vítězů, čipová 
technologie pro závodníky, záchranná 
služba 

28
Golf Club Liberec, 
o.s. 

Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového centra 2015

17.5.2015 Machnín 90 000 50 000 0 pronájem sportoviště 

29
Golf Club Liberec, 
o.s. 

Dětská Tour Severovýchod 
2015

30.8.2015 Machnín 100 000 70 000 10 000 technické zabezpečení akce

30
Gymnastika 
Liberec, spolek 

Krajský přebor 2015 23.5.2015 Liberec 25 000 16 000 5 000 technické zabezpečení

31
Gymnastika 
Liberec, spolek 

Liberecký pohár 2015 25.4.2015 Liberec 34 000 20 000 5 000 technické zabezpečení
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32

ILMA, spolek Roztančíme Liberec 1.5.-31.8.2015 
(samotná akce 

30.6.2015)

Liberec -  náměstí 
Dr. E. Beneše 

100 000 70 000 10 000 celodenní pronájem ozvučovací 
techniky (reprobedny, odposlechy, 
mixážní pult, mikrofony), doprava a 
instalace ozvučovací techniky, 
celodenní pronájem světelné techniky 
(osvětlovací lampy, efektové hlavy, 
ovládací pult), celodenní pronájem 
jeviště, doprava a instalace jeviště 

33

Jezdecký klub 
Liberec 

Memoriál Heleny Krásové - 
O pohár města Liberec 

30.8.2015 areál JK Liberec 109 300 34 640 20 000 kokardy, technické zabezpečení 
(autor parkuru, technický dozor, 
výpočetní technika, správce 
opracoviště, kolbiště, hlasatel, 
technický dozor, koordinátor závodu, 
rozhodčí, sekretářka závodu), 
veterinární služba, lékařská služba, 
technické zajištění (úprava kolbiště, 
opracoviště)

34

Jezdecký klub 
Liberec 

Sportovní den u koní 31.5.2015 areál JK Liberec 32 442 6 000 0 technické zajištění (pořadatel, 
hlasatel, bezpečnostní dozor), 
zdravotník, propagace (tisk, pronájem 
plakátovací plochy)

35

Jezdecký klub 
Liberec 

Skokové závody 16.5.2015 areál JK Liberec 99 100 38 480 15 000 kokardy, bariéry k překážkám, 
technické zabezpečení (autor 
parkuru, technický dozor, výpočetní 
technika, správce opracoviště, 
kolbiště, hlasatel, technický dozor, 
koordinátor závodu), veterinární 
služba, lékařská služba, technické 
zajištění (úprava kolbiště, 
opracoviště)

36

Judoclub Liberec Sportovní příměstský tábor 6.7.-10.7.2015 Liberec a okolí 50 000 32 500 0 nákup míčů, nákup kimon pro 
začátečníky, nákup 10 ks 
medicinbalů, pronájmy sportovišť a 
sportovního vybavení 
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37

Judoclub Liberec Nábor nových judistů a 
propagace oddílu pro rok 
2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 79 000 46 000 15 000 nákup tatami (žíněnky) pro ukázky, 
nákup kimon pro začátečníky při 
ukázkách, LCD ukazatel, doprava 
tatami na ukázky

38

Junák - svaz skautů 
a skautek ČR, 
přístav Flotila 
Liberec, spolek 

Kotorský závod 25.4.2016 přehrada Liberec 8 500 6 500 3 500  věci na disciplíny (stan, lano, ráčny)

39

Kalendář Liberecka, 
s.r.o. 

S rodinou do Vesce 10.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

120 000 47 000 7 000  zvuková aparatura

40

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek 

Mini Open 2015-  Liberec 17.5.2015 Liberec 24 500 18 500 8 000 rozhodčí 2 osoby x 1.000 Kč 
(rozhodčí, tvorba časového plánu, 
zpracování výsledků),  míčky (50 ks x 
30 Kč/ks), pronájem tělocvičny na 
stolní tenis a na všeobecnou 
přípravu, pronájem herního vybavení 
(mini-stoly)

41

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek 

Velikonoční turnaj ZŠ 12.4.2015 Liberec 15 700 9 900 5 000 rozhodčí, míčky (50 ks x 30 Kč), 
pronájmy haly a herního vybavení

42

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek - ŽÁDOST 
PŘEDLOŽENA NA 
FORMULÁŘI 
FONDU PRO 
PARTNERSKOU 
SPOLUPRÁCI 

KMST Liberec und TSV 
Weissenberg Tischtennis-
Freundschaft Wochenende

4.-6. června 2015 Liberec 26 800 12 000 0 cestovné, tréninkové míčky 500 ks á 
20 Kč

43

Klub pro zdraví 
obyvatelstva 
Liberecka 

Aktivní prázdninová babička -  
olympijské hry 

13.7.-17.7.201 ;       
20.7.-24.7. 2015;  
27.7. - 31.7.2015

prostory Jedličkova 
ústavu v Liberci, 
rekreační zařízení - 
horská chalupa

68 500 31 000 0 lektor, fyzioterapeut, nákup 
sportovních, rehabilitačních pomůcek, 
propagační letáčky, trička s potiskem 
a logem akce, pronájem Jedličkova 
ústavu včetně bazénu 
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44
Kolo pro život, 
zapsaný spolek 

Kolo pro život -  Ještěd Tour 
Kooperativy 2015

6.6.2015 Liberec - sportovní 
areál Vesec

1 495 245 100 000 30 000 celkové náklady na materiál, služby

45

Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, 
p.o. 

Turnaj tří měst v kuželkách o 
pohár Kontaktu 

24.4.2015 Liberec -  Home 
credit aréna 

16 840 9 200 8 000 pronájem kuželny

46

Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, 
p.o. 

Kloboukový turnaj v 
minigolfu 

26.6.2015 areál ZOO 1320 14 640 7 000 5 000 pronájem drah

47

Liberec Handball, 
spolek 

Liberecké školní ligy 
miniházené

1.4.- 31.5.2015 Liberec 30 000 20 000 7 000  pronájem sportovní haly

48

Liberec Handball, 
spolek 

Mezinárodní házenkářský 
turnaj MegaMini Liberec 
2015

1.6.-21.8.2015 Liberec 190 000 40 000 14 000 ozvučení akce,  pronájem prostor, 

49

Liberec Valkyries, 
o.s. 

Nábory do Liberec Valkyries, 
o. s. 

duben - červen 2015 hřiště TUL 35 900 26 800 8 000 erární týmová výstroj, pronájem hřišť, 
zdravotník

50

Liberecký tenisový 
klub 

Soutěž o nejtalentovanější 
mateřskou školku 

květen 15 dvorce LTK 60 000 20 000 5 000  tenisové rakety, míče a sítě

51

Liberecký tenisový 
klub 

Náborové akce mladých 
tenistů 

duben -  červen 2015 dvorce LTK 70 000 35 000 5 000 tenisové rakety, míče a sítě, speciální 
pomůcky (žebříky, překážky, kužely)

52

Liberecký tenisový 
klub 

Týden s tenisem pro 1. třídy 
ZŠ

květen 15 dvorce LTK 60 000 20 000 5 000 tenisové rakety, míče a sítě
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53

OS Sportkids Sportuj o prázdninách 29.6.2015 Vesecký sportovní 
areál 

111 000 73 000 25 000 nákup reflexních prvků, pronájem 
sportoviště, zajištění zdravotníků, 
technické zabezpečení závodní tratě, 
technické zabezpečení areálu 

54
Péryová Denisa Běžecko-překážkový závod 

Bootcamp Cross
23.5.2015 Liberec 100 000 50 000 15 000 čipová časomíra, tisk startovních 

čísel, zdravotníci 

55

Petr Rypka Závody škol "O zlaté rouno" 19.6.2015 Harcovská 
přehrada Liberec 

64 100 51 280 20 000 papír, toner do tiskárny, psací 
potřeby,  doprava a pronájem dračích 
lodí včetně obsluhy a přístavního 
servisu, pronájem záchranného člunu 
s posádkou, pronájem 40 ks 
vodáckých vest, pronájem 
komunikační techniky, výpočet a 
zpracování dat, vytýčení tratě, 
pronájem ozvučení závodu s 
komentátorem

56

Pionýr z.s. 
Pionýrská skupina 
Radovánka 

I neplavci se mohou koupat červen - srpen 2015 Liberec, rybník 
Tajch

50 000 30 000 10 000 plavecké pomůcky

57

Plochá dráha v 
AČR

Mistrovství ČR juniorů do 19 
+ závod dětí do 125 ccm

17.5.2015 Liberec - Staré 
Pavlovice 

98 300 70 700 20 000  lékařská služba, hasiči, ozvučení, 
údržba závodní tratě

58

PSK oddíl ledního 
hokeje 

Policejní a hasičské světové 
hry, Virginie USA

22.6. - 6.7.2015 USA Virginie 620 000 50 000 0 náklady spojené s účastí na projektu 
Policejní a hasičské světové hry USA 
Virginie (letenky)

59

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec -  
Karlinky 

Soutěž v požárním sportu 
Karlinský H-faktor 

13.6.2015 Liberec - Ostašov 14 000 7 000 5 000 úprava sportoviště, pronájem 
ozvučení a vizualizace soutěže 

60
Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec -  
Sever

Fotbalový turnaj pro děti z 
dětských domovů 

13.6.2015 Hasičské hřiště v 
Růžodole 

104 729 86 729 25 000 fotbalový míč, rohové praporky,  
dresy, propagační materiál

61

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec - 
Horní Hanychov 

Sportovní odpoledne s 
Hasiči 

21.6.2015 Liberec -  
Hanychov

25 800 14 000 9 000 materiál na vytyčení prostorů, , 
materiálové zabezpečení (překážky, 
hadice, stopky, pěnidlo, časomíra), 
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62

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec-  
Karlinky 

Soutěž O pohár primátora 
města Liberec 

27.6.2015 Liberec -  sportovní 
areál Vesec 

30 000 20 000 10 000 trofeje (diplomy, poháry, medaile), 
ceny 

63

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec - 
Karlinky 

Obvodové kolo Požární hry 
Plamen 

16.5.2015 Liberec -  Ostašov 14 000 6 000 5 000 úprava sportoviště

64
SK Handisport 
Liberec, o.s. 

MČR v plavání 24.4-25.4.2015 Plavecký stadion 
Liberec 

183 000 91 500 70 000 pronájem a obsluha časomíry, 
bazénu 

65

Spolek Pouliční 
Basketbal, spolek 

Ball Up Liberec 2015 27. června 2015 ZŠ U Soudu 244 000 197 000 25 000 pronájem pokrývky herní plochy (pro 
větší bezpečnost gumové), 
zdravotníci

66

Sport Aerobic 
Liberec 

Prázdninový pohár 2015- 
13. ročník

28.5.2015 Liberec, Sportovní 
centrum Pavlovice 

22 600 19 000 7 000 technické zajištění (ozvučení akce), 
rozhodčí, lektorky, zdravotní dozor

67

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

GP Liberec - závody ve 
střelbě ze sportovní a 
libovolné malorážky 

17.5.2015 Malorážková 
střelnice, 
Krakonošova 330

20 000 10 000 8 000 terčový materiál,  pronájem střelnice

68

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

Letní soustředění mládeže 
2015-  sportovní střelba 

10.-17.8.2015 Kdyně 80 700 15 200 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážkový zbraní, terčový materiál, 
pronájem střelnice 

69

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

Liberecký střelecký den pro 
malé i velké 

16.6.2015 Malorážková 
střelnice, 
Krakonošova 330

14 200 10 000 10 000 terč, malorážkové a vzduchovkové 
střelivo

70

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

Soustředění mládeže před 
MRČ 2015 - sportovní 
střelba 

24.-28.8.2015 střelnice Liberec 24 500 13 500 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážních zbraní, terčový materiál 

71
Sportovní klub 
JEŠTĚD, spolek 

Nábor do akrobatického 
lyžování

duben - srpen 2015 Liberec, 
Akrobatpark Štíty

15 900 11 000 3 000 pronájem specializované 
trampolínové haly

72

Sportovní klub 
moderní 
gymnastiky, o.s. 

Velikonoční závod 19.4.2015 sportovní hala ZŠ 
Dobiášova 

30 000 16 000 9 000 rozhodčí, organizátoři, funkcionáři, 
technické zabezpečení, zvuková 
aparatura + obsluha
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73

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

Mezinárodní turnaj ve 
stolním tenisu 

30.5.2015 Liberec 30 600 26 400 15 000 rozhodčí, míčky (100 ks x 30 Kč), 
pronájem hal (Pavlovice a HC Aréna), 
pronájem herního vybavení (stoly, 
ohrádky, síťky)

74

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

Mistrovství České republiky 
starších žáků ve stolním 
tenisu 

9.5.-10.5.2015 Liberec 193 800 69 000 35 000  míčky (500 ks x 30 Kč), hala

75

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

Český pohár vozíčkářů 2015 13.6.2015 Liberec 25 300 15 000 11 000 rozhodčí, míčky, pronájem Home 
Credit arény

76

Sportovní 
městečko, o.s. 

Příměstské Fotbalové 
Prázdniny 2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 180 000 30 000 0 pamětní trička, poháry, medaile, 
sportoviště, vstupné (bazén, fitko atd.

77
Sportovní plavecký 
klub Liberec 

Plavecké čtyřutkání 18.4.2015 Plavecký bazén, 
Tržní náměstí 

45 620 33 120 15 000 pronájem bazénu 25m 

78

Sumo klub -  SUMÓ 
Liberec 

Propagační akce Sambo / 
Judo spojená s náborem 
nových členů 

5.6.-7.6.2015 Liberec 60 000 45 000 15 000 pronájem sportoviště včetně 
sportovního zařízení, 

79

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

Propagace taneční skupiny 
TAKT Liberec 

srpen - září MHD Liberec 77 800 45 000 0 telefon, administrativní potřeby (papír, 
barva do tisku), výlep instalace, 
výroba, výlep formátu A4

80

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

21. show (celovečerní 
představení)

12.4.2015 Dům kultury 
Liberec 

220 600 73 600 30 000 nájem, moderátor, světla, zvuk, led 
stěna pódium, kamery (přenos, 
záznam), identifikační systém, spot 
(přenos reklamy)

81
Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

TAKT nábor 1.6.2015 ZŠ Kaplického 21 890 10 800 5 000 pronájmy tělocvičny 

82

Titans Liberec, o.s. Nábory do Titans Liberec, 
o.s. 

duben - srpen 2015 hřiště TUL 33 700 24 560 5 000 pronájem hřiště, zdravotník

83
TJ Bílí Tygři Liberec Náborový open trénink 20.5.2015 Sportpark Liberec 33 000 18 000 0 tisk náborový letáků a propagačních 

materiálů, fotografické práce
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84

TJ Dukla Liberec, 
o.s. 

Hledáme talenty - nábor 
nových členů 

15.5.2015 Lesní koupaliště 
Liberec 

30 000 24 000 5 000 výroba startovacích čísel (cca 200 
ks), pronájem stanu, zdravotnická 
služba

85

TJ Dynamo Liberec, 
o.s. -  lukostřelecký 
oddíl 

Veřejné lukostřelecké dny 
pro mládež

25.7. 20105; 
15.8.2015

lukostřelecký areál 
v Liberci 

9 000 7 000 7 000 materiál na terčovnice, spotřební luko 
-  materiál (šípy, chrániče, končíky, 
brka, hroty, apod.)

86

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Velikonoční turnaj mladších 
žákyň a starších minižákyň 

23.5 - 24. 5. 2015 TJ Lokomotiva 
Liberec 1

14 000 10 000 5 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

87

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Turnaj starších žaček v 
házené 

23.5.2015 Tipsport aréna 
Liberec 

20 900 15 500 10 000 rozhodčí a pořadatelská služba, 
zdravotník, pronájem haly

88

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Jizerské vejšlapy - 41. 
ročník 

30.5.2015 Bedřichov u 
Janova nad Nisou 

19 500 11 000 0 nákup kancelářských potřeb pro tisk 
propozic, pamětní razítka a diplomy, 
rozhodčí, tisk a výlep plakátu, 
zdravotník, pronájem místnosti, 
tvorba mapových podkladů

89

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Memoriál Pavla Šimíčka 23.5.2015 Liberec 14 500 10 000 5 000  pronájem sálu, zapůjčení šachového 
materiálu, pronájem počítače s 
obsluhou 

90

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Náborový turnaj v házené 
mini žactva 

7.5.2015 Liberec 15 500 11 000 5 000  pronájem výpočetní techniky 
(zpracování výsledků), zdravotní 
služba, rozhodčí

91
TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Velká cena Liberce v 
basketbale žen 

29.8.-30.8.2015 TJ Lokomotiva 
Liberec 1

26 000 20 000 10 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

92
TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Kvalifikační turnaje juniorek 
a kadetek v basketbale 

30.5. -31.5.2015         
6.6. - 7.6. 2015  

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

14 000 10 000 5 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

93

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

Ještěd 2015-  memoriál 
Františka Korala 

6.6.2015 Ještědský hřeben 13 500 9 500 4 000 rozhodčí, zdravotní zabezpečení, 
pronájem místnosti, tvorba mapových 
podkladů 

94

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. -  
oddíl šermu 

Liberecký fleret 2015- 6. 
ročník 

25.-26.4.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

54 500 40 500 18 000 pronájem registračních zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí, 
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95

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. - 
oddíl šermu 

Ještědský pohár 2015- 64. 
ročník

18.-19.4.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

58 000 43 000 15 000 pronájem registračních zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí, 

96

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s., 
oddíl šermu  

Finále Mistrovství ČR 2015 16.-17.5.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

67 000 52 000 25 000 pronájem registračního zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí

97

TJ Slávia Liberec, 
spolek -  oddíl 
šachů 

Krajský přebor v bleskovém 
šachu družstev 2015

26.4.2015 restaurace U 
Košků Liberec 

11 500 8 000 5 000 pronájem prostor

98

TJ Slávia Liberec, 
spolek -  oddíl 
volejbalu 

Turnaj kadetů ve volejbalu 25.4.2015 hala ZŠ Františkov 29 500 19 500 9 000 6 ks nových míčů GALA, pronájem 
tělocvičny, rozhodčí

99

TJ Slávia Liberec, 
spolek - oddíl 
plavání 

Jarní ceny Slávie Liberec v 
plavání 

22.4.2015 Liberec - plavecký 
bazén 

45 950 33 450 15 000  pronájem plaveckého bazénu (25 m 
na 5 hodin)

100

TJ Slovan Liberec - 
tenis, box, turistika, 
o. s. 

Prázdninová tenisová škola 
pro mládež 

červenec - srpen Slovan Liberec -  
Perštýn, oddíl 
tenisu, Skřivánčí 
Kámen 

191 900 104 000 0 pronájem tělocvičny nebo bazénu, 
propagace (letáčky, inzeráty, plakáty), 
zdravotník, studenti (dohoda o 
provedení práce, organizace, 
příprava -  DPP

101

TJ Slovan Vesec, 
spolek 

Badmintonový turnaj 
přípravek - Vesecký košíček 

25.4.2015 Liberec 12 000 6 000 4 000 badmintonové míče,  pronájem 
tělocvičny

102
TJ Slovan Vesec, 
spolek 

Prázdninový týden s 
badmintonem 

24.-28.8.2015 Liberec 18 000 11 000 0 badmintonové míče, pronájem 
tělocvičny 

103
TJ Starý Harcov, 
spolek 

Turnaj ve vybíjené pro žáky 
do 15 let 

červen 15 TJ Starý Harcov 4 000 2 000 2 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí, úklid

104
TJ VK Dukla 
Liberec 

Mistrovství České republiky 
MLADŠÍCH ŽAČEK 2015

2.-3.5.2005 hala VK Dukla 
Liberec 

121 000 32 000 15 000  Zdravotní služba, rozhodčí

105
TJ VK Dukla 
Liberec 

Regionální kvalifikace na 
MČR mladších žaček 2015

11.-12.4.2015 hala VK Dukla 
Liberec 

67 500 20 300 9 000  zdravotní služba, rozhodčí 
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106
Tom Live Centrum, 
s.r.o. 

Floor Fest 2015 červenec 15 Indoorová hala 
Tipsport arény 

70 000 25 000 9 000  pronájem haly

107

Vedral Vladimír Areál pevných kontrol pro 
orientační běh s mobilní 
aplikací MOBO

duben, květen 2015 Liberec 59 301 59 301 0 kontrola OB (dřevěný hranol 10x10 
xm nebo kulatina prů. 15 cm, délka 1 
m, ochranný nátěr, ocelová patka 
pozink, dřevěná podložka s 
rámečkem pro připevnění cedule OB, 
spojovací materiál 21 ks), cedule OB 
KONTROLA 30x30 cm (20 ks), 
cedule OB START 30x50 cm (1 ks), 
cedule OB INFO 150x100 cm pro 
informační tabuli (1 ks), informační 
tabule 1,5 x 2 m z dřevěných hranolů 
(1 ks), razící mechanické kleště (20 
ks), info leták A4/DL (500 ks), mapa 
pro OB A4 (500 ks), doprava a 
osazení kontrol, osazení informační 
tabule, poplatek firmě OY Tak 
R&DOY za přidání mapy do aplikace 
MOBO, vytvoření CZ prostředí 
aplikace Mobo, odzkoušení a uvedení 
do provozu 

108

Vem Camará 
Capoeria 

Nábor jaro 2015 6.5.2015 SPŠSE Liberec 16 000 16 000 7 000 pronájmy tělocvičny, promítací 
techniky a zvukové aparatury

109

VSK Slávia TU 
Liberec, o.s. -  oddíl 
karate 

Slávia CUP 2015 1.4.-31.5.2015 Liberec 22 900 10 000 5 000  pronájem haly 
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110

Základní 
organizace 4-01 
České 
speleologické 
společnosti Liberec 

Speleologický den v 
Panském lomu a v 
Hanychovské jeskyni 

1.6.-30.8. 2015 Panský lom, 
Ještědský hřbet

37 000 29 500 15 000 200 m statické lano průměr 11 mm,  
přemostění druhého stupně vstupní 
propasti, materiální vybavení

111

Základní škola 
Liberec, Dobiášova 
851/5, p.o. 

Sportovně - vědomostní 
soutěž o pohár ZŠ 
Dobiášova 

21.-22.5.2015 Liberec -  ZŠ 
Dobiášova 

20 000 16 000 1 600 sportovní materiál, 

112

Základní škola, 
Liberec, 
Broumovská 847/7, 
p.o. 

Den dětí a rodičů 2.6.2015 školní hřiště 
Plátenická 

25 800 19 800 9 000 trampolína GoodJump 4UPVC 305 
cm + ochranná síť + žebřík, 
koloběžka Yedoo City 16 (3 ks), 

CELKEM 17 735 533 4 083 910 1 232 100
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