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USNESENÍ Č. 442/2015 

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní závěrka 
statutárního města Liberec za rok 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s celoročním hospodařením statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2014 
a to bez výhrad 

2. s finančním vypořádáním statutárního města Liberec za rok 2014 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. zprávu auditora za rok 2014 
2. účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit závěrečný účet statutárního města Liberec 
za rok 2014 a účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2014 zastupitelstvu města dne 
25. 6. 2015 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 443/2015 

Informace o Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou 
Hold Production, s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, 
s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8 

u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál do ZM 

a  d o p o r u č u j e  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, rozšířit plán kontrol odboru kontroly a interního auditu 
o kontrolu přípravy a realizace předmětné smlouvy. 

T: 27. 6. 2015 

USNESENÍ Č. 444/2015 

Úprava Smlouvy o dílo na akci „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví 
SML po zimě 2015“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření upravené smlouvy o dílo se společností Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 
376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 5 270 450,-Kč bez 
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DPH, dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu na realizaci akce „Opravy výtluků na 
komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2015“ se společností Technické služby města Liberce 
a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017. 

T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 445/2015 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve vlastnictví města Liberce v období 
listopad 2014 až duben 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci v zimním období 2014/2015 dle přílohy 
č. 1 

s c h v a l u j e  

1. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 142097 na částku 107 436,43 Kč 
včetně DPH od společnosti Technické služby města Liberce, a.s., za zimní údržbu 
komunikací ve vlastnictví SML, 

2. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 142278 na částku 4 738 259,84 Kč 
včetně DPH od společnosti Technické služby města Liberce a.s. za zimní údržbu komunikací 
ve vlastnictví SML,  

3. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 150109 na částku 11 150 340,66 Kč 
včetně DPH od společnosti Technické služby města Liberce a.s. za zimní údržbu komunikací 
ve vlastnictví SML, 

4. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 150236 na částku 5 569 010,46 Kč 
včetně DPH od společnosti Technické služby města Liberce a.s. za zimní údržbu komunikací 
ve vlastnictví SML, 

5. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 150348 na částku 1 993 834,56 Kč 
včetně DPH od společnosti Technické služby města Liberce a.s. za zimní údržbu komunikací 
ve vlastnictví SML, 

6. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 150435 na částku 850 401,25 Kč 
včetně DPH od společnosti Technické služby města Liberce a.s. za zimní údržbu komunikací 
ve vlastnictví SML, 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce, a.s., konkrétní 

termín předložení návrhu představenstvu Technických služeb města Liberce, a.s., podle níže 
uvedeného bodu: 
zpřístupnění sledování všech vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně archivních dat 
jedné počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy veřejného majetku vždy před 
zahájením zimní údržby komunikací 

T: 07/2015 

2. ve spolupráci se společností Technické služby města Liberce, a.s., předložit Radě města 
Liberce ke schválení operační plán zimní údržby komunikací 2015 – 2016 
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T: 09/2015 

USNESENÍ Č. 446/2015 

Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací u křižovatky 
Ostašovská - Karlovská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 65 v k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve vlastnictví 
Jiřího Marka, který se nachází pod částí komunikace využívané jako točka a zastávka pro MHD 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vstoupit v jednání s vlastníkem pozemku a předat podnět k zahájení majetkoprávní operace odboru 
majetkové správy 

T: 06/2015 

USNESENÍ Č. 447/2015 

Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a společností Technické 
služby města Liberce a.s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o vztazích společnosti Technické služby města Liberce a.s. 

a  u k l á d á  

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis 
příslušného dokumentu 

T: neprodleně 
2. Tiborovi Batthyánimu, primátorovi statutárního města Liberec, podepsat schválenou zprávu 

o vztazích společnosti Technické služby města Liberce a.s. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 448/2015 

Plánovací smlouva - Byty Kladenská 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením plánovací smlouvy dle přílohy č. 3 na realizaci stavby „Byty Na Rybníčku“, jehož 
stavebníkem a investorem stavby bude společnost Byty Kladenská s.r.o., se sídlem U Nisy 362/6 
46001 Liberec, zastoupené Ing. Ivo Semerákem, jednatelem společnosti a statutárním městem 
Liberec, 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu statutárního 
města Liberce ke schválení 

T:06/2015 

USNESENÍ Č. 449/2015 

Kupní smlouva - Liberec, ul. U Krematoria, Na Perštýně - kanalizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem kanalizace v Liberci, ul. U Krematoria, Na Perštýně o celkové délce 453 m společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 
za kupní cenu ve výši 96 000,- Kč dle kupní smlouvy uvedené v příloze č. 2 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Kupní smlouvy“ 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit návrh majetkoprávní operace zastupitelstvu 
města. 

T:06/2015 

USNESENÍ Č. 450/2015 

Kupní smlouva - Liberec, Starý Harcov, ul. Dubový vrch - vodovod 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem vodovodu v Liberec, Starý Harcov, ul. Dubový vrch o celkové délce 465,46 m 
společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši126 000,- Kč dle kupní smlouvy uvedené v příloze č. 2 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Kupní smlouvy“ 
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a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit návrh majetkoprávní operace zastupitelstvu 
města 

T:06/2015 

USNESENÍ Č. 451/2015 

Ceník nájmu hrobových míst a pohřebních služeb s nájmem spojených 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytování pohřebních a souvisejících služeb na veřejných pohřebištích ve vlastnictví 
statutárního města Liberec za ceny uvedené v Ceníku pohřebních a souvisejících služeb 
schváleném radou města dne 3. 12. 2013, a to do schválení nového Ceníku  

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, postupovat v souladu 
s přijatým usnesením rady města 

T: neprodleně. 

USNESENÍ Č. 452/2015 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 
1. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č.271/2 a části pozemku 5958/4, k. ú. Liberec 

o výměře cca 350m2 formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 
p. č.271/1, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
1.285.000,-Kč 

2. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 999, k. ú. Liberec o výměře 1367m2 formou 
výběrového řízení za cenu nejméně 3.560.000,-Kč. 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, informovat žadatele o schváleném usnesení rady města 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 453/2015 

Majetkoprávní operace - výkup pozemku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem pozemku p. č. 2948/4, k. ú. Liberec, o vým. 174 m2, z vlastnictví KALENDÁŘ 
LIBERECKA, spol. s r. o., IČ: 28739841, sídlo Liberec – Liberec II, Nové Město, Papírová 537, 
PSČ 460 01, do vlastnictví statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 
IČ: 00262978, za cenu 158.000,- Kč stanovenou na základě kupní smlouvy č. j. 4/07/0409, ze dne 
8. 9. 2008, dle čl. IV. odst. 4.4. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.  

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 454/2015 

Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr směny pozemků p. č. 1189/3 vzniklý odděl. z pozemku p. č. 1189 a p. č. 1190/3 vzniklý 
odděl. z pozemku p. č. 1190 (dle GP č. 2116-143/2014 ze dne 6. 11. 2014), k. ú. Starý Harcov, 
o výměře celkem 642 m2, ve vlastnictví MVDr. Jana Minárika, za pozemek p. č. 1136/3 (dle GP 
č. 2116-143/2014 ze dne 6. 11. 2014, vzniklý oddělením z pozemku p. č. 1136), k. ú. Starý 
Harcov, o výměře celkem 211 m2, ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
Liberec 1, IČ: 00262978. Bez doplatku. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 455/2015 

Majetkoprávní operace - pachty pozemků 

Rada města po projednání 
1. schvaluje pacht pozemku p. č. 1900/1 – 118 m2 a části pozemku p. č. 1900/2 – 242 m² 

(zahrada), vše v k. ú. Ruprechtice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 3.600,-Kč 
pro Martina Lhotáka. 

2. schvaluje zemědělský pacht pozemku p. č. 2035/1 – 1,3229 ha (provozování zemědělské 
činnosti), v k. ú. Vesec u Liberce na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 662,-Kč 
a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace pro pana Jakuba Sedláka, 



 
 
 

8

IČ: 75968282, se sídlem Zaječí důl 70, 463 31 Mníšek. 
3. neschvaluje zemědělský pacht pozemků p. č. 1353/1, 1353/2, 1383/1, 1385/1, 1386/2, 

1386/4, Celkem – 7,8048 ha (provozování zemědělské činnosti), vše v k. ú. Růžodol I. na 
dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 3.902,-Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen 
v závislosti na růst inflace pro firmu KORDULA s.r.o., IČ: 25033832, se sídlem Dolní 
Vítkov 59, 463 31 Chrastava 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
pachtovních smluv a informovat žadatele o přijatém usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 456/2015 

Majetkoprávní operace - pronájem pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 885/1 – 200 m2 (přístup k pozemku žadatele), v k. ú. Rochlice 
u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 7.000,- Kč pro manželé Ing. Miroslava Urbana 
a Ing. Mgr. Ilona Urbanová. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 457/2015 

Majetkoprávní operace - služebnosti 

Rada města po projednání 
1. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení VN ), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 4135/1, 4141/1, 4142/1, k. ú. Liberec, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve 
výši 46.000,- 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. 

2. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1569/3, k. ú. Růžodol I, pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
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1.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 660, k. ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 
31.000,- 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. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 432, k. ú. Nové Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 443 
k. ú. Nové Pavlovice, jehož vlastníkem je v současné době Schmied Jan. Součástí pozemku 
p. č. 443, k. ú. Nové Pavlovice je stavba č. p. 140, Liberec XIII- Nové Pavlovice. 
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. 

5. 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. 123, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 117/1 k. ú. Karlinky, jehož vlastníkem je v současné době Neumann Zuzana. 
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. 

6. 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. 756, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 231/2, 233/2, 233/3 k. ú. Horní Hanychov, jejichž vlastníkem jsou 
v současné době Gaždová Renata a Lukeš Robin. 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. 

7. 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. 801, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
833/1 k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Štich David. 
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. 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 1000, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
1010/2 k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Wollmannová Jaroslava. 
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. 

9. 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. 1034/1, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 862/7 k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné době 
Yes PCB s.r.o., Ampérova 464, Liberec XXIII Doubí, 46312 Liberec, IČ: 01941992. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 20.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 23/1, 1539, k. ú. Vesec u Liberce, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1537/4 k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je 
v současné době Masařík David. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 11.150,- 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. 

11. schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 1016/1, k. ú. Liberec na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1017, 1018, k. ú. Liberec, jejichž vlastníkem 
je v současné době Sbor Jednoty bratrské v Liberci, IČ: 46744860, Boženy Němcové 54/9, 
Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec, za podmínky složení zálohy ve výši 3.200,- Kč bez 
DPH. 

12. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 415/5, k. ú. Janův Důl u Liberce, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 15.000,- Kč bez DPH. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

13. schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení VTL plynovodu a plynovodních 
přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 8, 23/1, 34, 969, 970/2, 
971, 972, 987/1, 1176, 1179/4, 1201/7, 1219/2, 1221, 1222/1, 1222/2, 1223, 1224/1, 1224/2, 
1236, 1237, 1289, 1505/1, 1527, 1528/2, 1528/6, 1543/1, 1549/3, 1552/1, 1552/2, 1552/5, 
1552/8, 1552/12, 1552/15, 1552/21, 1554/2, 1556/5, 1569, 1571, 1581/1, 1889, 1976/3, 
1979/2, 1979/3, 1979/6, 1979/8, 1979/18, 1979/19, 1979/20, 1973/1, 1996, 2006/1, k. ú. 
Vesec u Liberce a na pozemcích p. č. 445/1, 558/12, 558/14, 560/28, 1182/1, k. ú. Doubí u 
Liberce pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za 
podmínky složení zálohy 594.052,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba 
plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 458/2015 

Majetkoprávní operace -Změna usnesení - služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 990/2014 - 15 ze dne 7. 10. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1201/1, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č.1205/1, 1206, 1205/2, k. ú. Vesec 
u Liberce, kterým je v současné době Vachoušková Martina MUDr., za konečnou cenu 
1.000,-Kč bez DPH. 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 344/2015/3 ze dne 5. 5. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 
a vytyčovacích bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 1220/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch: RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 272 95 567, za konečnou cenu 5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 1123/2014/4 ze dne 9. 12. 2014 
b) schvaluje zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 

Liberec IV-Perštýn, 46001. Liberec, IČ: 70891508, resp. ve prospěch vlastníka stavby, 
spočívající v umístění betonových tvárnic odvádějících srážkové vody, včetně vstupu 
a vjezdu pro opravy a údržbu, kdy služebnost se zřizuje ke služebnému pozemku p. č. 346 
nově označeným geometrickým plánem č. 206-54/2012 ze dne 22. 10. 2012 jako pozemek p. 
č. 346/1 o výměře 18 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Rudolfov, za konečnou cenu 
1000,- Kč bez DPH. Služebnost se zřizuje na dobu životnosti stavby. 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 532/2010/XV/32 ze dne 31. 8. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 23/1, 796, 801, k. ú. Vesec u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 12.800,- Kč 
bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 459/2015 

Doporučení pro stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit ředitele 
mateřských a základních škol, zřizovaných statutárním městem Liberec, se schváleným 
Doporučením   

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 460/2015 

Souhlas se zapojením základních škol do projektu financovaného z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a s přijetím dotace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zapojením základních škol do projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a s přijetím dotace: 
1. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 
2. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
3. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
5. Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace 
6. Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 
7. Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 
8. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 
9. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 
10. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 
11. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 
12. Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 
13. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 
14. Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 
15. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 
16. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
17. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
18. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit ředitele 
škol s usnesením rady města 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 461/2015 

Poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové organizaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové organizaci, v celkové výši 2.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, zajistit podpis 
darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Domov pro seniory Lukov. 

T: 07/2015 

USNESENÍ Č. 462/2015 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových organizací 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec, Zoologická zahrada Liberec, 
Botanická zahrada Liberec za rok 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových organizací Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec, Naivní divadlo Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec za rok 
2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit ředitele 
kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a výší stanovených odměn 
dle důvodové zprávy. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 463/2015 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací sociálního 
a zdravotního zaměření Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit ředitele 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření s usnesením Rady města Liberec 
a výší stanovených odměn dle důvodové zprávy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 464/2015 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Stromovka 
285/1, příspěvková organizace za období roků 2013 a 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, 
příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 a 2014. 

USNESENÍ Č. 465/2015 

Protokol o kontrole organizace Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 
972/2, příspěvková organizace, Liberec 6 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvková organizace, Liberec 6, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 a 2014, 
včetně návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 
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USNESENÍ Č. 466/2015 

Stanovení výjimky z Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 o veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 o veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 - vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 12. 6. 
2015 na den 13. 6. 2015, v noci ze dne 18. 7. 2015 na den 19. 7. 2015, v noci ze dne 31. 7. na den 
1. 8. 2015 a v noci ze dne 21. 8. 2015 na den 22. 8. 2015 od 01:00 do 06:00 hodin, na základě 
žádosti společnosti Hotel Liberec s.r.o. se sídlem nám. Šaldovo 1345/6, Liberec zastupující 
provozovatele Restaurace na Liberecké přehradě, z důvodu konání 4 hudebních produkcí 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 3. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 467/2015 

Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přidělením individuálních dotací v celkové výši 220.000,-Kč z rozpočtu odboru ekologie 
a veřejného prostoru, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 

a) ZO ČSOP Kateřinky, U Lesního divadla 39, Liberec 17, IČ: 75113252, ve výši 38.000,-Kč 
na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou 
separaci odpadu v Kateřinské ulici v roce 2015. 

b) Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace, IČ: 66111498, 
ve výši 60.000,-Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného místa 
pro podrobnou separaci odpadu v Riegrově ulici v roce 2015.  

c) Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK, U Nisy 
745/6, Liberec 3, IČ: 70982252, ve výši 122.000,-Kč na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Rovné ulici 
v roce 2015.  

2. s uzavřením příslušných Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec dle příloh č. 4 – 6 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit návrh na přidělení dotací z rozpočtu 
odboru ekologie a veřejného prostoru pro rok 2015 a návrh na uzavření veřejnoprávních smluv 
o jejich poskytnutí na jednání zastupitelstva dne 25. 6. 2015. 
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USNESENÍ Č. 468/2015 

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Zájmové sdružení 
koupaliště, zastoupenému Petrem Poldou, se sídlem Wintrova 493/28, 460 01 Liberec 2, 
IČ: 46744339, ve výši Kč 50.000,- na provoz koupaliště Sluníčko 

2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec, 
dle přílohy 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis této veřejnoprávní smlouvy. 

USNESENÍ Č. 469/2015 

Smlouva o poskytnutí dotace pro KČT JEŠTĚDSKÁ OBLAST 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku KČT JEŠTĚDSKÁ OBLAST, se 
sídlem Jablonecká 18, 460 01 Liberec, IČ: 71177884 ve výši Kč 30 200,- na plnění plánu činnosti 
značkářského obvodu Liberec dle přílohy č. 2 a 2) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Liberec dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

PhDr., Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis této dotační smlouvy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 470/2015 

Schválení II. a III. výzvy roku 2015 k předkládání žádostí o poskytnutí dotací 
ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

druhou a třetí výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v roce 2015 dle přílohy č. 1. a 2. 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu a sportu, zajistit zveřejnění výzev na 
úřední desce magistrátu. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 471/2015 

Schválení zahraniční cesty členům vedení SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zahraniční cestu vedení statutárního města Liberec do Augsburgu ve dnech 26. – 28. června 2015 

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů a koordinátorce projektu, 
zajistit nezbytné formality (cestovní příkaz a pojištění) k uskutečnění cesty. 

T: 15. 6. 2015 

USNESENÍ Č. 472/2015 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Otevřené město Liberec“ 
spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví 
Integrovaného operačního programu (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305) na základě 
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)“ ze dne 28. 04. 2015 uvedené v příloze č. 2. Rozhodnutí 
bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/5, 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 6. 2015 

USNESENÍ Č. 473/2015 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu 
Krajčíkovi, ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vypracování podkladů 
k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc květen 2015. 
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Přílohy: 
k usnesení č. 444/2015 
k usnesení č. 445/2015 
k usnesení č. 448/2015 
k usnesení č. 449/2015 
k usnesení č. 450/2015 

k usnesení č. 466/2015 
k usnesení č. 467/2015 
k usnesení č. 469/2015 
k usnesení č. 470/2015 

V Liberci dne 4. června 2015 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .   Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 
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Příloha č. 1 – upravená Smlouva o dílo - Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML 

po zimě 2015  vč. vyznačení provedených změn    

SMLOUVA O DÍLO 
číslo objednatele: 7/15/0017 

číslo zhotovitele: TSML/….../2015 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 an. občanského zákoníku  

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. 

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,  

vložka 877 

sídlo: Erbenova 376, Liberec 8, PSČ 460 08 

IČO: 25007017, DIČ: CZ25007017 

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 639461/0100  

zastoupené: PhDr. Jaromírem Baxou, PhD., předsedou představenstva 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. František Mohacsi, výkonný ře-

ditel 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Pavel Stanický, manažer komuni-

kací 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel: Statutární město Liberec 

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

IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy 

veřejného majetku 

tel: 485 243 874, fax: 485 243 499 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo 

také jen „smluvní strany“) 

Příloha k usnesení č. 444/2015
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Čl. II 

Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností 

 

2.1. Předmětem této smlouvy je oprava výtluků na komunikacích ve vlastnictví Objednate-

le. 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět opravy výtluků v souladu s podmínkami uvedenými 

dále v této smlouvě dle aktuálních potřeb objednatele na základě jeho zadání, které 

vychází ze seznamu prací na výběr zadání k realizaci nebo z dílčího zadání, jejichž 

vzory tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“). 

 

2.3. Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, jak je 

stanoveno dále v této smlouvě. 

 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti 

související s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv 

však výlučně, je Zhotovitel povinen: 

 

2.4.1. zajistit vyjádření o existenci inženýrských sítí včetně jejich vytyčení a neporu-

šení stávajících inženýrských sítí, vč. Zajištění případných dohod se správci a 

vlastníky sítí v rámci realizace Díla; 

 

2.4.2. zaměřit staveniště vč. vytyčení směrového a výškového fixu; 

 

2.4.3. zajistit příslušné povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací; 

 

2.4.4. zajistit případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště; 

 

2.4.5. zajistit potřebná výkopová povolení; 

 

2.4.6. zajistit případné pronájmy pozemků; 

 

2.4.7. projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, a uhradit 

vyměřené poplatky a nájemné; 

 

2.4.8. vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správ-

ních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků 

(skládky materiálu, mezideponie atp.); 

 

2.4.9. zajistit dopravní značení k dopravním omezením, tyto udržovat, přemisťovat, a 

to do doby předání celkově dokončeného díla Objednateli a odstranit případné 

vady a nedodělky; 

 

Příloha k usnesení č. 444/2015
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2.4.10.  koordinovat postup výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem 

veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajistit nepřetržitý pří-

stup a příjezd k nemovitostem v lokalitě dotčené stavbou Díla a zajistit nepřetr-

žitý přístup všech záchranných integrovaných složek; 

 

2.4.11.  zajistit informovanost občanů o způsobech obslužnosti dané lokality, ve které 

bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení ná-

hradních parkovacích ploch) v dané lokalitě po dobu provádění stavebních pra-

cí, možnostech zásobování, vjezd záchranných integrovaných složek), a to s 

dostatečným předstihem a v dostatečné míře; 

 

2.4.12.  zajistit všechny činnosti jménem vlastníka komunikace čí její části, na níž je 

prováděno Dílo, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Ob-

jednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komu-

nikace v zimním a letním období, pojistné události z provozu na veřejné ko-

munikaci vyplývající atd.); 

 

2.4.13.  zajistit případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních 

nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění Zhotovitele 

Díla. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou 

pojišťovnou, a.s. - č. 406-53-390/13. 

 

2.4.14.  zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 

životního prostředí a zeleně; 

  

2.4.15.  zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za 

uskladnění; 

 

2.4.16.  zajistit likvidaci odpadů a zeminy; 

 

2.4.17.  zajistit případnou výsadbu náhradní zeleně a zajistit následnou péči o ni; 

 

2.4.18.  zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze sta-

veniště; 

 

2.4.19.  uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu; 

 

2.4.20.  provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k pro-

kázání kvality a bezpečné provozuschopnosti Díla a všech jeho součástí a dále 

zajistit podrobné technické záznamy o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 

2.4.21.  předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další do-

klady, související s plněním Díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, 

provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého doda-

ného zařízení; 

 

Příloha k usnesení č. 444/2015
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2.4.22.  provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení sta-

veniště do jednoho týdne od ukončení stavby; 

 

2.4.23. zajistit, připravit a dodat potřebné podklady a doklady k případnému podání 

žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí; 

 

2.4.24. odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční 

lhůty. 

 

Čl. III 

Kvalitativní parametry 

 

3.1. Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. ja-

kostní třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a 

zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhoto-

vitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci Díla dodr-

ží rovněž resortní systém řízení jakosti  - Obchodní podmínky staveb pozemních ko-

munikací, schválené MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 

1.5.2008 a Technické kvalitativní 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. Tento systém 

obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. Rekonstrukce komu-

nikací a chodníků bude také splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obec-

ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zhotovi-

tel se zavazuje provést dílo jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou 

mírou předvídatelnosti. 

 

3.2. Zhotovitel je povinen vést při provádění Díla u staveb stavební deník, případně deník 

zadávání prací s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se rea-

lizace provádění Díla. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit: 

 

3.3.1. obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla, v případě změn, které vy-

plynou v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem musí být změny 

dopředu odsouhlasené objednatelem; 

 

3.3.2. všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně 

okolí stavby před nadměrným hlukem; 

 

3.3.3. všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy.  

 

3.4. Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění 

Díla: 

 

3.4.1. stavbyvedoucí zhotovitele: Olga Kalousová, e-mail: stanicky@tsml.cz, tel.: 

604 295 449, číslo a rozsah autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

Příloha k usnesení č. 444/2015
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povolání autorizovaných architektů, osvědčení o autorizaci č. 23487 – autori-

zovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace na kolejovou a nekolejo-

vou dopravu; 

 

3.4.2. přípravář zhotovitele: Jan Vondráček, e-mail: vondracek@tsml.cz,  tel.: 

482410328; 

 

3.4.3. zástupce objednatele: Bc. Novotný David, e-mail: novot-

ny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319. 

 

3.5. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby v rámci provádění Díla počínaje dnem 

převzetí staveniště Díla 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 ča-

sovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subzho-

tovitelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze 

staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mají-

cí význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  

 

3.6. Zhotovitel je povinen vést deník také pro montážní práce (dále jen „Montážní de-

ník“). 

 

3.7. Stavební/Montážní deník je Zhotovitel povinen vést přímo na staveništi a právo pro-

vádět v něm záznamy mají Zhotovitel, Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 

technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstu-

povat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění 

stavby.  

 

3.8. Po dokončení Díla Zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá Objednateli originál 

kompletního Stavebního deníku a Montážního deníku. 

 

Čl. IV 

Podklady 

 

4.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

4.1.1. tato smlouva o dílo; 

 

4.1.2. oceněný výkaz výměr, obsažený v příloze č. 1 této smlouvy; 

 

4.1.3. vzor Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci, popř. „Dílčí zadání“ obsažený 

v příloze č. 2 této smlouvy; 

 

Čl. V 

Příloha k usnesení č. 444/2015
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Místo plnění díla 

 

Místem plnění Díla je území Statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavi-

ce nad Nisou). 

 

Čl. VI 

Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno neprodleně po oboustranném pod-

pisu smlouvy – předpokládaným termínem zahájení Díla je červen 2015. Dílo bude 

dokončeno nejpozději ke dni 30.9. 2015. 

 

6.2. Realizace dílčích částí Díla bude zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele a 

dále v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňováním závad ve sjízdnosti a 

schůdnosti komunikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby Objednatele budou vy-

cházet ze seznamu prací pro výběr zadání k realizaci nebo z dílčích zadání, které bu-

dou jednou týdně předávány Zhotoviteli. 

 

6.3. Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 1 měsíce od data předání tohoto 

dílčího zadání Zhotoviteli. 

 

6.4. Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány měsíčně na základě písemného zjišťovací-

ho protokolu provedených prací nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce 

po provedení takové dílčí části a/nebo Díla. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy 

Zhotovitele je Objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí Díla. Kon-

krétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. Sou-

částí písemného předávacího protokolu bude fotodokumentace s rozsahem a kvalitou 

provedeného díla vč. kopie záznamů v montážním příp. stavebním deníku. 

 

6.5. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy. 

Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění 

Díla je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

 

6.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele; 

 

6.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku Zhotovitelem); 

 

6.5.3. v důsledku zásahu vyšší moci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace související s plněním této smlouvy 

členům Zastupitelstva města Liberec a členům kontrolního výboru zastupitelstva 

města. 

 

Čl. VII 

Příloha k usnesení č. 444/2015
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Cena za Dílo 

 

7.1. Celková cena za Dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu reali-

zace Díla a je cenou maximální, nepřekročitelnou. Tato smlouva nepřipouští překro-

čení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákla-

dů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad 

škod, oproti sjednané celkové ceně. 

 

Cena za Dílo bez DPH 5 270 450,- Kč 

DPH 21% 1 106 794,- Kč 

Celková cena Díla vč. DPH 6 377 244,- Kč 

 

7.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 

 

7.3. Dohodnutá cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zaří-

zení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vod-

né, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na použí-

vání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovová-

ní, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění 

předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, nákla-

dy na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek ma-

teriálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k 

realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené v této smlouvě, náklady 

na zajištění veškerých vyjádření a vytyčení inženýrských sítí potřebných k provedení 

díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a označení pra-

coviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění Díla a 

jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci Díla. Veškeré související nákla-

dy Zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací. 

 

7.4. Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   

 

7.5. Dohodnutá cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 

kurzu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 

kurz, stabilitou měny nebo cla.  

 

7.6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu 

prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednavatelem.  

 

Čl. VIII 

Platební podmínky 

 

8.1. Cena za Dílo bude fakturována měsíčně, na základě zhotovitelem vystavených dílčích 

faktur – daňových dokladů, se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli.  
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8.2. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provede-

ných prací (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly) za fakturované období, který 

musí být potvrzený příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí 

této faktury – daňového dokladu. 

 

Čl. IX 

Záruky a sankce 

 

9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné při údržbě 

komunikací: 

 

9.1.1. provádění běžné údržby komunikací    24 měsíců; 

 

9.1.2. živičné opravy s výřezem v kvalitních komunikacích 36 měsíců; 

 

9.1.3. kovová zábradlí – nové části     36 měsíců; 

 

9.1.4. kovová zábradlí – opravy     24 měsíců; 

 

9.1.5. svodidla a kovové konstrukce    36 měsíců; 

 

9.1.6. nátěry svodidel a kovových konstrukcí   24 měsíců; 

 

9.1.7. dlažby včetně kamenných     36 měsíců; 

 

9.1.8. ostatní práce nespecifikované    24 měsíců. 

 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční 

doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je 

určeno. 

 

9.3. V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla nebo jeho dílčí části bez omezení 

její celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí Zhotovitel smluvní po-

kutu ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo za-

dání v deníku prací a započatý den prodlení. 

 

9.4. Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástup-

cem Objednatele dohodnuta lhůta delší. 

 

9.5. O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených 

vad zjištěných při prohlídce. 

 

9.6. V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění 

vad nebo nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou 

vadu a započatý den. 
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9.7. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, faxem, 

elektronickou poštou) Zhotoviteli. 

 

9.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto 

vad a odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem 

na charakter vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší. 

 

9.9. V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovi-

tel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

 

9.10. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhoto-

vitel smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

 

9.11. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objed-

natel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotli-

vý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné 

závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

 

9.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody. 

 

9.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli. 

 

9.14. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a van-

dalismem. 

 

9.15. Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve 

výši 0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 

9.16. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které 

jsou Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

 

9.17. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně 

nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků. 

 

9.18. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejí-

cími 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 podmí-

nek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně pro-

hlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou pří-

padné vady díla.    

 

9.19. 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 poky-

nu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem po-

učen o nevhodnosti takového pokynu. 
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Čl. X 

Odpovědnost za škody a pojištění 

 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 

činností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbyteč-

ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem 

Zhotovitel prohlašuje, že má 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 určených k zabudování do Díla a 

včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla. Číslo pojistné smlouvy 406-

53-390/13 uzavřená s Českou pojišťovnou a.s. s limitem pojistného krytí nejméně 10 mil. Kč. 

 

Čl. XI 

Platnost smlouvy 

 

11.1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou 

smluvních stran. 

 

11.2. Smlouvu lze předčasně ukončit: 

 

11.1.1. dohodou smluvních stran; 

 

11.1.2. odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této 

smlouvy stranou druhou. 

 

11.3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují: 

 

11.3.1. prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více 

jak 90 dní; 

 

11.3.2. prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 90 dní; 

 

11.3.3. případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

11.4. Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany 

ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 
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12.1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky pode-

psanými oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. V případě, že 

dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (čl. I), je Zhotovitel a/nebo Objednatel povi-

nen nejpozději do 30-ti dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový 

výpis z obchodního rejstříku. 

 

12.2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné 

jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou. 

 

12.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků záko-

nem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez ná-

tlaku. 

 

12.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. 

 

12.7. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 357/2015 ze 

dne 5. 5. 2015. 

 

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

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

osob uvedených v této smlouvě. 

 

Přílohy: 

1) Oceněný výkaz výměr  

2) Vzor „Seznam prací pro výběr zadání k realizaci“ a „Dílčí zadání“ 

 

 

V Liberci, dne: …………………… 

 

V Liberci, dne: …………………… 

 

 

 

za objednatele: …………………….. 

 

 

 

za zhotovitele: ……………………. 

                        Tibor Batthyány  

                          primátor města 

PhDr. Jaromír Baxa Ph.D 

předseda představenstva   
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Příloha č. 1 - Vyhodnocení zimní údržby ve městě Liberci  

 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací 

ve městě Liberci 

 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci 

v zimním období 2014/2015 

 

 Odpovědnou organizací za provádění zimní údržby místních komunikací ve městě Li-

berci jsou na základě Smlouvy o dílo mezi SML a TSML a.s. č. TSML/ 11 /07 Technické služby 

města Liberce a.s.  

 

Operační plán zimní údržby, podle kterého je činnost zimní údržby zajišťována, byl vy-

pracován podle silničního zákona č.13/1997 Sb., ve znění zákona č.102/2000 Sb., vyhlášky 

č.104/1997 a 355/2000 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Operační plán 

byl zpracován pro normální provozní podmínky s ohledem na hospodárnost a efektivnost údrž-

bových nákladů a společenským potřebám města. Cílem zimní údržby místních komunikací (dá-

le ZÚMK) bylo zajištění zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti po celé 

zimní období dle zásad schváleného Operačního plánu zimní údržby 2014/15. Při provádění 

vlastní zimní údržby je nutno přihlédnout k aktuálnímu stavu komunikací a chodníků konkrétní-

ho programu v daném místě a čase řidičem a také na posouzení službu konajícím dispečerem. 

V této součinnosti jsou pak komunikace a chodníky ošetřeny včetně množství aplikovaného po-

sypového materiálu, který se může lišit s doporučenými dávkami posypu uvedenými v silničním 

zákoně č.13/1997 Sb.                            

 

I v letošním zimním období byla do Operačního plánu zahrnuta opatření podle §47, 

odst.1, písm. e, a Vyhlášky 104/1997 Sb., pro odstraňování posypových inertních materiálů 

v průběhu zimního období z místních komunikací (ruční a strojní mezisběry posypových materi-

álů). Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo odstraňování inertních materiálů z komunikací 

(jednorázové strojní metení komunikací) bylo zahájeno dne 18. 3. 2015. 

 

Zimní údržba komunikací v zimním období 2014/2015  stála ve finančním vyjádření bez 

DPH 20 172 961,- Kč, v zimním období 2013/2014  to byla částka bez DPH  14 175 991,- Kč. 

V absolutním srovnání byla zimní údržba 2014/2015 vyšší a to o částku  5 996 970,- Kč bez 

DPH.  
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Finanční porovnání zimní údržby komunikací v obdobích 2013/2014 a 2014/2015 

 

 

Zima 2013/2014 Hodnota faktury bez DPH Hodnota Faktury s DPH 

listopad  1 965 890,17 2 378 727,07 

prosinec 4 869 271,94 5 891 819,04 

leden 5 103 370,38 6 175 078,18 

únor 1 423 945,85 1 722 974,45 

březen 813 512,60 984 350,20 

celkem 14 175 990,94 17 152 948,94 

      

      Zima 2014/2015 Hodnota faktury bez DPH Hodnota Faktury s DPH 

listopad  88 790,43 107 436,43 

prosinec 3 915 917,24 4 738 259,84 

leden 9 215 157,56 11 150 340,66 

únor 4 602 487,96 5 569 010,46 

březen 1 647 797,16 1 993 834,56 

duben   702 810,95 850 401,25 

celkem 20 172 961,30 24 409 283,20 

 

 

Mechanizace: 

Pro zajištění kvalitních služeb spojených se ZÚMK byly před zahájením vlastního výko-

nu zimní údržby komunikací připraveny mechanismy, které se podílely na pracích ZÚMK 

2014/15, s finančními náklady ve výši 698 870,- Kč. 

  

  

Spojení: 

Operativnost ZÚMK zajistilo spojení pomocí mobilních telefonů, které měli k dispozici 

všichni stěžejní pracovníci, což umožnilo velmi dobrou akceschopnost při zajištění zimní údrž-

by. Toto spojení umožnilo prakticky okamžitou reakci na změny klimatických podmínek, žádosti 

občanů a prakticky okamžité nasazení pracovníků v domácí pohotovosti.  

 

 

Posypový materiál a proškolení pracovníků: 

V rámci přípravy bylo provedeno předzásobení posypovými materiály (sůl, drť, ekogrit). 

TSML a.s. je vybaveno zařízením na výrobu solanky (tzv. solankovým hospodářstvím). 
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Před zahájením ZÚMK bylo provedeno proškolení zainteresovaných pracovníků ze zásad 

zimní údržby podle Operačního plánu ZÚMK 2014/15.  

 

 

 

Organizace: 

Organizace zimní údržby byla v období 2014/15 řízena ze dvou spolupracujících, ale na 

sobě nezávislých dispečinků. Zimní údržbu vozovek I. a II. třídy, zastávek MHD, veřejných par-

kovišť a parkovacích ploch, schodišť, cest v parcích, provoz deponie posypových hmot a organi-

zaci práce externích dodavatelů na komunikacích I. a II. třídy zajišťoval nepřetržitě dispečink č. 

1.  

Údržbu vozovek III. třídy, chodníků I. a II. třídy, organizaci práce externích dodavatelů 

na komunikacích III. třídy, údržbu pěších komunikací a vybraných přechodů pro chodce zajišťo-

val v denních prodloužených směnách dispečink č. 2.  

Pro výpomoc v zimní údržbě a případné kalamity byly uzavřeny smlouvy o dílo nebo ob-

jednávky s 20 externími dodavateli. V průběhu zimního období byly postupně vybaveny praktic-

ky všechny mechanismy satelitním systémem sledování a vyhodnocování dat GPS.  

Nakladač posypových hmot byl vybaven vážním zařízením. 

 

Také v letošní zimní údržbě komunikací byla zachována spolupráce se SčVK při jejich 

poruchách na vodovodním řádu, kdy jsme po nahlášení poruchy na dispečink zajišťovali prvotní 

zásah posypem tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.  

 

Přehled pracovních sil a mechanizačních prostředků 

 

V souladu s operačním plánem 2014/15 bylo připraveno a v průběhu zimní údržby nasazeno: 

 

TSML a.s       Cizí smluvní 

 

91 pracovníků provozních    46 pracovníků provozních 

16 pracovníků THZ 

10 velkých sypačů s radlicemi    1 velký sypač s radlicí 

1  spec. nosič UNIMOG se sypačem, radlicí a  1  střední sypač bez radlice 

      sněhovou frézou     23 traktorů s radlicemi 

2 střední sypače s radlicemi    6 malých sypačů s radlicemi 

9 malých sypačů s radlicemi     2 malé sypače bez radlice 

2 traktory s radlicemi     4 nakladače 

7 malotraktorů s radlicemi     

3          nosiče Reform,Holder s radlicemi   3  malotraktory s radlicí a sněh.frézou 

2          malé nakladače s radlicemi    1 Š 120 s šípovou radlicí 
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1 velký nakladač s vážním zařízením    

17        nákladních vozidel      

1       sněhová fréza traktorová     

3       ručně vedené nosiče nářadí AEBI + Reform (pluh, fréza)   

 

 

Zimní období bylo zahájeno 1.11.2014 a ukončeno 8.4.2015. Toto zimní období se vy-

značovalo opět nezvykle teplým počasím prakticky po celou dobu a poměrně malým spadem 

sněhu. Veškeré sledované údaje jsou oproti loňskému zimnímu období mírně vyšší, pouze počet 

dnů s námrazami a slabou ledovkou byl nižší oproti loňskému zimnímu období. Za celé zimní 

období spadlo dle našeho měření v Liberci cca 105 cm sněhu. Nejkritičtější situace nastala dne 

31.3.2015, kdy spadlo v Liberci cca 15 cm sněhu během necelých 3 hodin. Největší spad sněhu 

byl ve dnech 26.1 až 30.1.2015 se spadem 24 cm sněhu a od 31.3. do 4.4.2015 se spadem 29 cm 

sněhu. 

 

 

Pro dokreslení situace v letošním zimním období několik srovnání: 

- počet dnů spadu sněhu byl 46 oproti loňským 28dnům 

- počet zásahových dnů s posypem byl 80 oproti loňským 47 dnům 

- počet dnů s kolísavou teplotou ( + , - ) byl 51 , oproti loňským 41 

- počet ujetých km sypači byl 21 382 oproti loňským 14 240 

- počet odpracovaných hodin malými sypači byl 2 669 oproti loňským 1 282 

- počet odpracovaných hodin traktory byl 2 932 oproti loňským 1 838 

- počet ujetých km nákladními vozidly byl 34 473 oproti loňským 33 067 

 

 

Také v letošním zimním období byl používán na posyp chodníků ekologický materiál 

Ekogrit, který svými technickými parametry předčí písek a hlavně se ho nemusí aplikovat takové 

množství jako písku, čímž se zrychlí následný jarní úklid takto ošetřených chodníků. Po zkuše-

nostech z minulých zimních období jsme opět na všech vozovkách sypaných inertním materiá-

lem používali drť. Na ostatních vozovkách byla pro posyp použita posypová sůl.  

 

 

Počet zásahových dnů v zimním období 2014/2015 : 

 

vozovky  : posyp  48 dnů, pluhování  a  posyp  80 dnů 

chodníky   :  posyp  16 dnů, pluhování  a  posyp  40 dnů 

parkoviště  :  údržba pluhováním 13 dnů  

schodiště   : údržba v  26 dnech 

zastávky MHD : údržba v  30 dnech 

přechody  : údržba v 21 dnech 

 

 

Rozbor práce vozidel a mechanismů při zimní údržbě 2013/2014 
 

14 velkých a středních sypačů ujelo celkem     21 382 km 

     z toho: 

  I. třídy     16 694 km 

     II. třídy      3 839 km 
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17 malých sypačů   provádělo zimní údržbu na komunikacích, chodnících a pěší 

zóně 

pluhováním a posypem:      

I. třídy        507 hod 

     II. třídy        267 hod 

     III. třídy       1 591 hod 

     chodníky I. a II. třídy         104 hod   

  

     celkem odpracováno     2 669 hod 

 

25 traktorů     provádělo zimní údržbu pluhováním a  částečným 

     posypem např. na : 

I., II. a III. třídy   2 548 hod 

     parkoviště       281 hod 

     křižovatky a plochy        47 hod 

  

     celkem odpracováno   2 932 hod 

 

  

7 nakladačů  provádělo začišťování komunikací I., II. a III. třídy, pluho-

vání chodníků I. a II. třídy, veřejných prostranství, úklidové 

zóny, 

nakládku na hlavní deponii v areálu TSML a.s. v rozsahu: 

        

       

 594 hod 

 

 

3 nosiče Reform, HOLDER prováděly pluhování a posyp chodníků I. a II. třídy, veřej-

ných 

prostranství, parkových cest a komunikací 

+ 10 malotraktorů                                 v celkovém rozsahu:   2 150 hod 

+ 3 ručně vedené nosiče  

 

 

 

17 lehkých nákl. vozidel  bylo převážně používáno pro ruční zimní údržbu zastávek 

MHD, schodišť, značených přechodů a  chodníků,  kdy uje-

lo celkem: 

     34 473 km 

 

 

 

ruční úklid byl zajišťován na údržbě zastávek MHD, schodištích, pře-

chodech, komunikacích, chodnících a parkových cestách 

v celkovém objemu:           

16 599 hod 
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Uvedené skutečnosti , které  

 se promítly do nákladů (včetně DPH) ZÚMK ve městě Liberci v období 

2014/2015 v porovnání s obdobím 2013/2014 následovně : 

 

 

Období        2013/2014  2014/2015 

 

celkové náklady na ZÚMK(Kč)               17 152 949,-  24 409 283,- 

z toho (nejdůležitější položky) 

posypový materiál                     4 929 116,-    7 380 490,- 

nafta             605 572,-    1 028 969,- 

benzín               52 179,-       138 192,- 

opravy mechanismů           544 985,-    1 372 889,- 

náklady externích dodavatelů       2 578 203,-    3 231 921,- 

 

 

 

 

 

Statistické údaje – porovnání  zimních období 2013/14, 2014/15 

 

 

Období               2013/2014           2014/2015 

 

rozsah udržovaných komunikací (m) 

 

vozovky   I.třídy        134 994  134 992 

vozovky II.třídy          42 119    42 310 

vozovky III.třídy        229 669  229 688 

vozovky celkem        406782  406 990 

 

chodníky I.třídy          77 590  78 721 

chodníky II.třídy          86 920  85 939 

chodníky celkem        164 510           164 660 

 

zóna veřejných prostranství (m
2
)         11 651  11  651     

cesty v parcích (m)             4 892     4 892    

městská parkoviště (m
2
)          52 580  52 580 

parkovací plochy (m
2
)          13 084  13 084     

 

            

počet schodů - stupňů            3 501  3 564 

počet značených přechodů              320     321 

počet zastávek MHD               388     388 
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Ostatní údaje : 

 

     

Období       2013/2014  2014/2015 

 

počet pracovníků TSML a.s.               91    91 

počet pracovníků smluvních               59    46 

celkový počet pracovníků             150  137 

 

počet spec. mechanismů TSML a.s.              44    43 

počet nákladních vozidel TSML a.s.              17    17 

počet traktorů TSML a.s.                 4      4   

počet mechanismů - externích              36    41 

počet traktorů – externích               21    23 

počet nákladních vozidel – externích                0      0 

 

 

 

Povětrnostní situace (počet dnů) 2013/2014 2014/2015 

Počet sledovaných dnů 
151 140 

Spad sněhu 28 46 

Spad omrzlice 7 4 

Klidno, déšť 116 89 

Teplota nad 0ºC 94 71 

Teplota pod 0ºC 16 28 

Teplota kolísavá - + 41 51 

Teplota nejvyšší + 20 +16,2 

Teplota nejnižší - 15,5 -9,9 

Celkový spad sněhu za zimní období (cm) 
32 105 

 

 

Pohotovostní situace (počet dnů) 2012/2013 2013/2014 

O – pohotovost systému (kontrola, posyp) 117 88 

A – údržba posypem (sníh do 1 cm, námraza) 28 41 
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B – údržba pl. + po. (spad sněhu od 1 cm do 5 cm) 6 6 

C – údržba pl. + po. (spad sněhu od 5 do 25 cm) 0 5 

D – kalamitní situace 0 0 

 

Počet dnů zimní údržby 2013/2014 2014/2015 

Posyp vozovek I. třídy 24 33 

Posyp vozovek II. třídy 18 31 

Posyp vozovek III. třídy 30 48 

Pluhování a posyp vozovek I. třídy 11 62 

Pluhování a posyp vozovek II. třídy 10 59 

Pluhování a posyp vozovek III. třídy   47 80 

Posyp chodníků 14 16 

Pluhování a posyp chodníků 27 40 

Údržba veřejných parkovišť 5 13 

Údržba přechodů 9 21 

Údržba schodišť 17 26 

Údržba zastávek MHD 18 30 

Odvoz sněhu 0 0 

Spotřeba posypového materiálu  2013/2014 2014/2015 

Sůl (tuny) 1 282 2 023 

Solanka (litry) 141 181 212 155 

Drť (tuny) 1 258 2 121 

ekogrit (m3) 121 116 
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 Náklady na zimní údržbu ve městě Liberec, hrazené z rozpočtu města, listopad, pro-

sinec 2014 dále pak leden, únor, březen a duben 2015 dosáhly částky 24 409 283,- Kč s 

DPH. 
 

 

 

zpracoval: Šimerda Ladislav –MZÚK 

 

V Liberci dne 30.4.2015 
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Příloha č. 3 – návrh textu Plánovací smlouvy, textu budoucí Darovací smlouvy 

 

 

Plánovací smlouva 

č. xx/xx/xxxx 

 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 88 zá-

kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, mezi těmito účastníky 

 

Byty Kladenská s.r.o. 

se sídlem U Nisy 362/6 

46001 Liberec  

IČ: 28703138 

zastoupené Ing. Ivo Semerákem, jednatelem 

 

(na straně jedné, dále jen „žadatel“) 

 

a 

 

statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 1 

IČ: 00262978  

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

 

(na straně druhé, dále jen „město“) 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Žadatel má zájem být stavebníkem a investorem stavby „Byty Na Rybníčku“ podle pro-

jektové dokumentace pro stavební řízení zpracované projekční firmou SIADESIGN LI-

BEREC s.r.o., číslo zakázky 310 z roku 2014, dále jen „stavba“. 

 

2. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec: 

 

 

 

Parc. č. 

KN 
Vlastník 

Výmě-

ra 

(m2) 

LV 
Druh pozem-

ku 

Způsob 

využití 

3986/1 
S H A N E X s.r.o., Tatranská 860/7, 

Liberec III-Jeřáb  
 

876 3050 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Společný 

dvůr 
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3986/3 
MZ Liberec, a.s., U Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb  
 

69 3061 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Společný 

dvůr 

3986/5 

MZ Liberec, a.s., U Nisy 

362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

803 3061 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Společný 

dvůr 

3991/1 

MZ Liberec, a.s., U Nisy 

362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

1767 3061 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Jiná stav-

ba 

3991/2 

MZ Liberec, a.s., U Nisy 

362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

837 3061 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Jiná stav-

ba 

3992/1 

MZ Liberec, a.s., U Nisy 

362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

1203 3061 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Jiná stav-

ba 

3992/2 

MZ Liberec, a.s., U Nisy 

362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

62 3061 Zahrada -- 

3995 

Byty Kladenská s.r.o., U 

Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

2049 12185 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Jiná stav-

ba 

3996 

Byty Kladenská s.r.o., U 

Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

1521 12185 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Jiná stav-

ba 

3997/1 

BEKOs - sport a hry, a.s., 

Ruprechtická 745/109, 

Liberec XIV-Ruprechtice 

738 4165 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Jiná stav-

ba 

3997/2 

BEKOs - sport a hry, a.s., 

Ruprechtická 745/109, 

Liberec XIV-Ruprechtice 

242 4165 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Společný 

dvůr 

3998/1 

Byty Kladenská s.r.o., U 

Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

557 12185 
Ostatní plo-

cha 

Manipu-

lační plo-

cha 

3998/2 

Byty Kladenská s.r.o., U 

Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

206 12185 

Zastavěná 

plocha a ná-

dvoří 

Jiná stav-

ba 

3999/1 

Byty Kladenská s.r.o., U 

Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

348 12185 
Ostatní plo-

cha 

Manipu-

lační plo-

cha 
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3999/2 

Byty Kladenská s.r.o., U 

Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

23 12185 
Ostatní plo-

cha 

Jiná plo-

cha 

4000 

Byty Kladenská s.r.o., U 

Nisy 362/6,  

Liberec III-Jeřáb 

587 12185 Zahrada -- 

5874 

Statutární město Liberec, 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec I-Staré Město 

6677 1 
Ostatní plo-

cha 

Ostatní 

komuni-

kace 

5875 

Statutární město Liberec, 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec I-Staré Město 

2656 1 
Ostatní plo-

cha 

Ostatní 

komuni-

kace 

4055 

Statutární město Liberec, 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec I-Staré Město 

3266 1 
Ostatní plo-

cha 
Zeleň 

6160/1 

Povodí Labe, státní podnik,  

Víta Nejedlého 951/8,  

Slezské Předměstí,  

50003 Hradec Králové 

 

 

50417 3376 Vodní plocha 

Koryto 

vodního 

toku 

 

  

3. Výše plánovaná stavba představuje úpravu a vybudování veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a její napojení na stávající i nově budované stavby a zařízení. Jedná se o 

následující: 

 

-  SO 33 Odvodnění komunikace Kladenská 

V rámci projektu komunikací a realizace kolmých parkovacích stání bude upraveno 

stávající odvodnění. To je v současné době zajištěno pomocí UV (uličních vpustí) a 

přípojek do stoky. Jsou navrženy 3ks nových nebo přesunutých UV, které budou opět 

napojeny do stoky KA300 v Kladenské ulici.  

Tento objekt tvoří přípojky UV – potrubí DN200 – 47 m. 

 

- SO 82 Komunikace a zpevněné plochy veřejné 

V rámci tohoto objektu budou upravena parkovacích stání v ulici Kladenská, doplněny 

přejezdné prahy v ulici Kladenská a upraveny veřejné chodníky ohraničujících nový 

areál v ul. Kladenská, U Nisy a Tatranská. 

V ulici Kladenské budou vybudována kolmá parkovací stání (36 stání) a podélná par-

kovací stání (4 stání). Za stáními bude vybudován nový chodník ze zámkové dlažby o 

pochozí šíři 2,5m. U těchto kolmých parkovacích stání bude vždy po 4 stáních pruh 

zeleně. Kolmá i podélná parkovací stání v ulici Kladenská budou zbudována v živičné 

konstrukci. Krajní kolmá parkovací stání budou rozšířena na š. 2,75m a mají dl. 5m. 

Ostatní kolmá parkovací stání budou zbudována o šířce 2,5m a délce 5m. Podélná par-
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kovací stání budou mít podobu parkovacího pruhu o délce 20m a šířce 2,5m. Hrany 

mezi parkovacími stáními a zelení nebo parkovacími stáními a přilehlým chodníkem 

budou osázeny betonovou silniční obrubou s nášlapem 100mm. Parkovací stání i při-

lehlý chodník budou vyspádovány do vozovky a následně do navržených uličních 

vpustí. 

U kolmých parkovacích stání v této ulici budou zbudovány 3 uliční vpusti.  

Na začátku a na konci řešeného úseku ulice Kladenské budou umístěny přes celou šíř-

ku této ulice 2 přejezdné prahy z kamenné kostky drobné, které budou vyvýšené vůči 

ulici a budou sloužit jako zpomalovací prahy, o délce  7m a budou umístěny přes celou 

šíři vozovky. 

V Kladenské ulici bude opraven stávající kryt vozovky. 

V ulicích U Nisy a Tatranská budou zbudovány při stranách u řešených budov SO 01 a 

SO 02 nové chodníky z pochozí zámkové dlažby. Stávající chodníky se s obrubou od-

straní, zdravé obruby se očistí a znovu použijí na tyto nové chodníky. Nové chodníky 

budou vyspádovány jako chodníky stávající do vozovky. 

V ulici U Nisy mezi SO 02 a budovou Pozemkového fondu ČR bude vybudován podél 

opravovaného chodníku živičný příštět s živičnou konstrukcí o š. 1m a dl. 12m. 

 V ulici U Nisy budou provedeny stavební úpravy chodníku pro přechod pro chodce. 

Návrh dopravního značení není součástí tohoto stupně. Návrh DZ bude součástí DSP 

(dokumentace ke stavebnímu povolení). 

 

- SO 63 Veřejné osvětlení 

V současné době je v okrajových částech zájmové lokality instalován stávající rozvod 

veřejného osvětlení města vč. osvětlovacích bodů. Jedná se o ulice U Nisy, Tatranská 

a Kladenská. Spínací bod pro stávající rozvody je nyní instalován u stávající trafosta-

nice LB030 Liberec - Autoreparin. Po konzultaci stavebního záměru na odboru správy 

majetku města Liberce – veřejné osvětlení bylo konstatováno, že stávající rozvody 

v uvedených ulicích jsou zastaralé, dožité a nejsou v souladu s navrhovaným řešením 

celého území. Na základě uvedeného bude v celé lokalitě provedeno nové veřejné 

osvětlení vč. nového spínacího bodu, nových kabelových rozvodů, stožárů a osvětlo-

vacích bodů.  

Osvětlovací body s LED svítidly budou navrženy dle příslušných výpočtů na žárově 

zinkovaných stožárech o nadzemních výškách 10, 7 a 5 m dle charakteru – zatřídění 

komunikace. V místech navrhovaných přechodů pro chodce či míst pro přecházení 

bude provedeno nasvětlení těchto míst pomocí přechodových svítidel (upřesnění bude 

provedeno v dalších stupních projektové dokumentace). V rámci výstavby bytové části 

U Nisy bude umístěn nový spínací bod a to u navrhované trafostanice. Rozvody mezi 

stožáry budou provedeny kabely CYKY příslušných průřezů uloženými ve výkopech 

v zemi (v převážné části v chodníku přilehlých ke komunikacím). Společně 

s kabelovým vedením bude položen zemnící pásek FeZn 30x4mm nebo drát FeZn Ø 

10 mm, pro napojení konstrukce stožárů. Všechny stožáry budou nově označeny po-

pisnými štítky dle zvyklostí provozovatele. Uložení kabelového vedení bude provede-

no dle ČSN 73 6005. 
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4. Stávající technická a dopravní infrastruktura dle odst. 1. tohoto článku bude upravena 

podle projektové dokumentace zpracované společností SIADESIGN LIBEREC s.r.o. , 

číslo zakázky 310 z roku 2014, která tvoří přílohu č.1. této smlouvy (dále jen „Projektová 

dokumentace“). Případné změny Projektové dokumentace budou řešeny dodatkem k této 

plánovací smlouvě. 

 

5. Nová stavba, resp. její části a jejich umístění jsou vyznačeny v situačním výkrese a 

popsány v souhrnné technické zprávě, které jsou součástí přílohy č. 1. a jsou nedílnou 

součástí této smlouvy 

 

 

 

 

Čl. 2 

Způsob vybudování a financování  

nové veřejné infrastruktury  

  

1. Smluvní strany se dohodly, že novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu uve-

denou v čl.I. odst. 3 této smlouvy vybuduje na své náklady žadatel. Město se nebude fi-

nančně ani jiným způsobem podílet na vybudování nové a úpravě stávající veřejné in-

frastruktury. 

 

2. Žadatel se zavazuje, že po dobu výstavby veřejné infrastruktury budou pozemky, které 

budou využívány jako staveniště, řádně označeny, popř. oploceny, a to až do protokolár-

ního předání pozemků městu.  

 

3. Žadatel se zavazuje, že veškerá další potřebná povolení pro realizaci stavby si zajistí na 

své náklady a ke své tíži – např. stavební povolení, povolení zvláštního užívání, povolení 

překopů apod. 

 

 

 

Čl. 3 

Závazky žadatele 

 

Žadatel se zavazuje: 

 

1. Před započetím stavby předat odboru správy veřejného majetku města Liberce realizační 

dokumentaci stavby k písemnému odsouhlasení. Bez tohoto souhlasu nebude předmětná 

stavba či její části městem převzaty.  

2. Nejpozději 14 dní před zahájením stavby předložit zástupci města „Harmonogram prací“. 

3. Uzavřít s příslušnými zhotoviteli stavby smlouvu o dílo a zajistit, aby zhotovitelé při rea-

lizaci díla postupovali v souladu s českými, případně evropskými technickými normami a 

obecně závaznými právními předpisy,  dodržovali resortní systém řízení jakosti  „Ob-

chodní 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 kvalitativní podmínky staveb 

pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 
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s účinností od 1.9.2007, (dále jen TKP). Rekonstrukce komunikací a chodníků musí dále 

splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích za-

bezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. Zajistit realizaci staveb a uhradit závazky podle uzavřených smluv o dílo.  

5. Umožnit zástupci města průběžnou kontrolu realizace díla. 

6. Převzít dokončené stavby a zajistit vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního sou-

hlasu). 

7. Vyzvat město k uzavření darovací smlouvy. 

8. Poskytnout na předanou stavbu či její části smluvní záruku dohodnutou ve smlouvě o dílo 

a to v délce 60 měsíců od jejího předání městu. 

 

Čl. 4 

Závazky města 

1. Smluvní strany se zavazují, že poté, co budou splněny všechny závazky žadatele uvedené 

v čl. 3 1 až 7 smlouvy a bude ve smlouvách se zhotoviteli stavby zajištěno splnění povin-

nosti dle čl. 3 odst. 8 smlouvy, uzavřou darovací smlouvu, která tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí. Smluvní strany se zavazují uzavřít darovací smlouvu, 

která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020. Smluvní strany se zava-

zují uzavřít darovací smlouvu, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, do 3 měsíců od doru-

čení výzvy některé ze stran k uzavření darovací smlouvy.  

2. Na základě darovací smlouvy uzavřené dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy se statutární město 

zavazuje převzít do svého vlastnictví dokončenou stavbu uvedenou v čl. 1 odst. 3, a to 

včetně částí pozemků nacházejících se pod chodníkem.   

  

Čl. 5  

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Žadatel bere na vědomí, že uzavření této a darovací smlouvy podléhá schválení zastupi-

telstvem města. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nebudou-li však závazky ze strany žadatele 

splněny a nebude-li zároveň město vyzváno k převzetí stavby včetně pozemku nejpozději 

do 30. 9. 2020, zaniká bez dalšího závazek smluvních stran uzavřít předvídanou darovací 

smlouvu.  

3. V případě porušení závazných podmínek stanovených touto smlouvou žadatelem město 

nepřevezme stavbu do svého vlastnictví a správy. Žadatel bude v tomto případě povinen 

udržovat a opravovat vybudovanou veřejnou infrastrukturu na své náklady. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají z oboustranné svobodné vůle prosté 

omylu, v plné vážnosti a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
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5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každý 

z účastníků obdrží po dvou výtiscích. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy jsou mož-

né pouze souhlasným projevem vůle obou smluvních stran vyjádřeným písemnou formu.    

 

6. Tato smlouva byla schválena usnesením číslo xxxxx na x. zasedání zastupitelstva města 

konaném dne dd.mm.rrrr 

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

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

uvedených v této smlouvě. 

 

 

V Liberci dne…………....…2015     V Liberci dne………....……2015 

 

 

 

__________________________        ___________________________  

za firmu               za statutární město Liberec 

Ing. Ivo Semerák                   Tibor Batthyány 

jednatel         primátor města                                                                                
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Příloha č. 2 – návrh textu Kupní smlouvy  
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Příloha č. 2 - návrh textu Kupní smlouvy 
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Příloha č. 4 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec se žadatelem ČSOP Kateřinky 

 
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: Ing. arch. Petrou Farářovou Veselou, vedoucím odboru 

ekologie a veřejného prostoru 
číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
ZO ČSOP Kateřinky 
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. L 49560 
se sídlem U Lesního divadlu 39, 460 14, Liberec XVII Kateřinky  
IČ: 751 13 252 
zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem, předsedou 
číslo bankovního účtu: 222036906/0300 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 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……… zde dne ……… 
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), 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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4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení 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. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 38.000,00 Kč (slovy: 

Třicetosmticíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu 
v Kateřinkách v roce 2015.  

 
2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku,  
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

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

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

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku 

 
III. 

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

nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  
 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 222036906/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 
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1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v 
souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s 
obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli:  
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dotace 
poskytnuta. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  
a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 
členění jednotlivých nákladových skupin. 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).  

b. kopie následujících dokladů:  
• faktury nebo doklady faktury nahrazující  
• doklady o jejich úhradě:  

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

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté 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. 
 

4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 

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

dotace. 
 

6. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 
uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 
Liberec. 
 

7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 
městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
činnosti příjemce 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. 
 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 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. 
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9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 
EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 

VI. 
Kontrola 

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

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

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

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

 
 

VII. 
Sankce 

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

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

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

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

 
3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 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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4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

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

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     _______________________  
Ing. arch. Petra Farářová Veselá    Ing. arch. Ladislav David 
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru  předseda 
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Příloha č. 5 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec se žadatelem ANNOLK 

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: Ing. arch. Petrou Farářovou Veselou, vedoucím odboru 

ekologie a veřejného prostoru 
číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK  
zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. L 9006 
se sídlem U Nisy 745/6, 460 01, Liberec III 
IČ: 709 82 252 
zastoupený: Mgr. Květou Morávkovou, předsedkyní 
číslo bankovního účtu: 186589772/0300 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 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……… zde dne ……… 

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), 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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4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení 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. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 122.000,00 Kč (slovy: 

Stodvacetdvaticíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Rovné 
ulici v roce 2015.  

 
2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku,  
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

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

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

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku 

 
III. 

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

nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  
 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 
na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 186589772/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 
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1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v 
souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s 
obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
 
 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli:  
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dotace 
poskytnuta. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  
a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 
členění jednotlivých nákladových skupin. 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).  

b. kopie následujících dokladů:  
• faktury nebo doklady faktury nahrazující  
• doklady o jejich úhradě:  

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

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté 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. 
 

4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 

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

dotace. 
 

6. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 
uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 
Liberec. 
 

7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 
městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
činnosti příjemce 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. 
 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 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 
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vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 
EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 
VI. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o   finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

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

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

 
VII. 

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

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

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

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

 
3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 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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4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

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

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

 

V Liberci dne:       V Liberci dne:  
 
 
 
Za poskytovatele       Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     _______________________  
Ing. arch. Petra Farářová Veselá    Mgr. Květa Morávková 
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru  předsedkyně 
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Příloha č. 6 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec se žadatelem DDM Větrník 

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: Ing. arch. Petrou Farářovou Veselou, vedoucím odboru 

ekologie a veřejného prostoru 
číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. Pr 514 
se sídlem Riegrova 16, 460 01, Liberec 1  
IČ: 661 11 498 
zastoupený: Janou Pavlíkovou, ředitelkou 
číslo bankovního účtu: 27-1863370247/0100 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec. 
 

I . 
Předmět smlouvy 

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

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

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), 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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4. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má 
charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení 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. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 60.000,00 Kč (slovy: 

Šedesátticíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Riegrově 
ulici v roce 2015.  

 
2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku,  
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

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

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

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku 

 
III. 

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

nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  
 
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 222036906/0300, vedeného u ČSOB 
Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 
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1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v 
souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s 
obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 
 
 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli:  
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  
b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dotace 
poskytnuta. 
 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  
a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 
členění jednotlivých nákladových skupin. 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).  

b. kopie následujících dokladů:  
• faktury nebo doklady faktury nahrazující  
• doklady o jejich úhradě:  

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

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 
minimálně výši celkové poskytnuté 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. 
 

4. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 

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

dotace. 
 

6. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 
uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 
Liberec. 
 

7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 
městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
činnosti příjemce 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. 
 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 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 
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vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 
EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 

VI. 
Kontrola 

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

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

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

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

 
 

VII. 
Sankce 

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

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

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

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

 
3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 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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4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     _______________________  
Ing. arch. Petra Farářová Veselá    Jana Pavlíková 
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru  ředitelka 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
 

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

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
KČT JEŠTĚDSKÁ OBLAST 
Sídlo: Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1 
IČ 71177884 
Zastoupený: Zdeňkou Markovou, předsedkyní 
Zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem L 29384 
číslo bankovního účtu: 78-6178080287/0100 
 
(dále jen příjemce) 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

 
I . 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Rady 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 30.200,- Kč (slovy: Třicettisícdvěstě) a je 
účelově vázána na Plán činnosti značkářského obvodu Liberec (Příloha č. 1).  
 

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 31. 1. 2016 na 
účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). 
 
 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 78-6178080287/0100 vedený  
u Komerční banky, a. s. do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných a elektronických materiálech, které se 

přímo vztahují k podpořeným aktivitám, 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 31. 1. 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) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 
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c) Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
d) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
odstranění, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

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

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

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

 
 

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 každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 

prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech.  
 

2. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.  
 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. 
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VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech.  
4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
5. 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.   
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 
rozhodla Rada města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
Příloha: Plán činnosti značkářského obvodu Liberec 
 
V Liberci dne:                
 
Za poskytovatele                                                           Příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Ing. David Pastva                                                                  Zdeňka Marková 
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu                        předsedkyně KČT Ještědská oblast 
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II. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na rok 2015 

 

Statutární město Liberec, odbor cestovního ruchu a sportu, vyhlašuje v souladu se statutem 
Sportovního fondu statutárního města Liberec, schváleným usnesením Zastupitelstva města 
Liberec č. 41/2013 ze dne 28. 2. 2013 a upraveným usnesením ZM č. 145/2014 ze dne 
29. 5. 2014 s účinností od 1. 6. 2014, tuto výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze 
sportovního fondu ve 2. kole: 

1. Účel, na který lze poskytnout dotaci 

Dotaci lze poskytnout na tento účel: 

- na podporu pravidelnou sportovní činnost mládeže 

2. Předpokládaný rozpočet  
Předpokládaný objem peněžních prostředků určený na podporu účelů v rámci této výzvy 
činí 6.000.000 Kč. 
 

3. Žadatelé 
Žadatelem o poskytnutí dotace může být: 

- fyzická i právnická osoba 
- nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
- spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
- církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle 

zákona č. 3/2002 Sb. 
 

4. Podávání žádostí 
a) Žádosti o poskytnutí dotace dle této výzvy lze podávat v termínu od 3. července 2015 

do 15. července 2015. 
b) Žádosti se podávají na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace ze 

Sportovního fondu statutárního města Liberec“, které jsou k dispozici: 
- na oddělení cestovního ruchu a sportu 
- v recepci budovy historické radnice 
- na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz 
c) Žádosti, pouze na předepsaných tiskopisech aktualizovaných k  1. 6. 2014 

a s požadovanými přílohami, lze podat na podatelně Magistrátu města Liberec 
v budově historické radnice nebo zaslat poštou na adresu:    

 Statutární město Liberec 
Odbor cestovního ruchu a sportu 
oddělení cestovního ruchu a sportu 
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
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d) K žádosti žadatel doloží: 
- přílohy dle formuláře „Žádost o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního 

města Liberec“,  
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis na předepsaném formuláři 

 
5. Termín realizace podporovaných akcí: 

Dotace mohou být poskytnuty na pravidelnou sportovní činnost mládeže v termínu od      
1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 
 

6. Hodnocení žádostí 
Žádosti o dotaci budou projednány správní radou fondu. Žádosti budou posuzovány 
a hodnoceny dle kritérií uvedených ve statutu fondu a pravidlech přidělování dotací, který 
je přílohou statutu. O přidělení dotace rozhoduje rada města a zastupitelstvo města na 
základě návrhu předloženého správní radou fondu. 
 

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 
usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML.  
 

8. Podmínky poskytnutí dotace 
Podmínky poskytnutí dotace jsou stanoveny statutem fondu a pravidly pro přidělování 
dotací z fondu. 
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III. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na rok 2015 

 

Statutární město Liberec, odbor cestovního ruchu a sportu, vyhlašuje v souladu se statutem 
Sportovního fondu statutárního města Liberec, schváleným usnesením Zastupitelstva města 
Liberec č. 41/2013 ze dne 28. 2. 2013 a upraveným usnesením ZM č. 145/2014 ze dne 
29. 5. 2014 s účinností od 1. 6. 2014, tuto výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze 
sportovního fondu ve 3. kole: 

 

1. Účel, na který lze poskytnout dotaci 

Dotaci lze poskytnout na tento účel: 

- na podporu veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí 

2. Předpokládaný rozpočet  
Předpokládaný objem peněžních prostředků určený na podporu účelů v rámci této výzvy 
činí 1.700.000 Kč. 
 

3. Výše dotace a spolufinancování 
Dotaci lze poskytnout max. v takové výši, aby byl dodržen požadavek na spolufinancování 
projektu ze strany příjemce dotace. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem 
dotace je 20% z původně požadované částky dotace.  
  

4. Žadatelé 
Žadatelem o poskytnutí dotace může být: 

- fyzická i právnická osoba 
- nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
- spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
- církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle 

zákona č. 3/2002 Sb. 
 

5. Podávání žádostí 
a) Žádosti o poskytnutí dotace dle této výzvy lze podávat v termínu od 3. července 2015 

do 15. července 2015. 
b) Žádosti se podávají na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace ze 

Sportovního fondu statutárního města Liberec“, které jsou k dispozici: 
- na oddělení cestovního ruchu a sportu 
- v recepci budovy historické radnice 
- na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz 
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c) Žádosti, pouze na předepsaných tiskopisech aktualizovaných k  1. 6. 2014 
a s požadovanými přílohami, lze podat na podatelně Magistrátu města Liberec 
v budově historické radnice nebo zaslat poštou na adresu:    

 Statutární město Liberec 
Odbor cestovního ruchu a sportu 
oddělení cestovního ruchu a sportu 
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 

 

d) K žádosti žadatel doloží: 
- přílohy dle formuláře „Žádost o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního 

města Liberec“,  
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis na předepsaném formuláři 

 
6. Termín realizace podporovaných akcí: 

Dotace mohou být poskytnuty na akce realizované v termínu od 1. září 2015 do 
31. prosince 2015 
 

7. Hodnocení žádostí 
Žádosti o dotaci budou projednány správní radou fondu. Žádosti budou posuzovány 
a hodnoceny dle kritérií uvedených ve statutu fondu a pravidlech přidělování dotací, který 
je přílohou statutu. O přidělení dotace rozhoduje rada města a zastupitelstvo města na 
základě návrhu předloženého správní radou fondu. 
 

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 
usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML.  
 

9. Podmínky poskytnutí dotace 
Podmínky poskytnutí dotace jsou stanoveny statutem fondu a pravidly pro přidělování 
dotací z fondu. 
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