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2. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 
p. p. č. 2113/1, 2133/1 a 2398/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 82.852,-Kč bez 
DPH 

III. Zrušení usnesení - služebnosti 
1. zrušuje usnesení č. 250/2012/I/2 ze dne 3. 4. 2012 
2. zrušuje usnesení č. 250/2012/I/3 ze dne 3. 4. 2012 

a  u k l á d á  

Lukáši Pohankovi, starostovi MO, zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých 
věcných břemen dle schválených usnesení 

T: 01/2016 

USNESENÍ Č. 584/2015 

Modernizace soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci – návrh postupu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh postupu pana zastupitele Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc. – Modernizace soustavy 
centrálního zásobování teplem v Liberci. 

USNESENÍ Č. 585/2015 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2015 

Stručný obsah: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením 
navyšují o 10 651 296 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu a neinvestiční přijaté 
transfery od krajů. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 4 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 dle 
přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 3. 9. 2015 jako 
Informaci 
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USNESENÍ Č. 586/2015 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2016 
a rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2020 

Stručný obsah: Časový plán - termíny jednotlivých kroků v rámci přípravy rozpočtu města. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2016 a rozpočtového výhledu 
na roky 2017 – 2020 

a  u k l á d á  

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pro zajištění přípravy a schválení 
rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 
2020 dodržení termínů schváleného harmonogramu 

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtu statutárního města 
Liberec a řízených organizací na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2020 
zastupitelstvu města dne 10. 12. 1015 ke schválení 

USNESENÍ Č. 587/2015 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.5145/2, k. ú. Liberec o výměře 12m2 formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu 13.000,- Kč 

2. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.359/2, k. ú. Horní Růžodol o výměře 29m2 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 29.000,-Kč 

3. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č.127/2, k. ú. Dolní Hanychov o výměře cca 
7m2 formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu cca 9.000,-Kč 

4. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 5127/2, k. ú. Liberec, o výměře 210 m2, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
210.000,- Kč 

5. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1555/1, k. ú. Liberec, o výměře 183 m2, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 286.000,- Kč 

6. neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1558/2, 1558/3 a 1558/4, vše k. ú. Liberec, 
o celkové výměře 68 m2, formou výběrového řízení s právem přednosti za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu 107.000,- Kč 

7. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1429/419, k. ú. Rochlice u Liberce, o výměře 
64 m2, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku, za 
cenu nejméně 68.000,- Kč 

8. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1171/5, k. ú. Rochlice u Liberce, o výměře 86 m2, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 



 
 
 

4

nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 89.000,- Kč 

9. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.1430/1, k. ú. Růžodol I, o výměře cca 764 m2, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
518.000,- Kč 

10. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 379, k. ú. Rudolfov, o výměře cca 89 m2, 

formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
17. 000,- Kč 

11. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 159/1, k. ú. Kunratice u Liberce, o výměře 
32.296 m2, formou výběrového řízení za cenu nejméně 13,121.000,- Kč 

12. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 941/24, k. ú. Krásná Studánka u Liberce, 
o výměře 319 m2, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
60.000,- Kč 

13. neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 483/4 a 483/5, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 
o celkové výměře 3.217 m2, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za cenu 1,307.000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 3. 9. 2015 

USNESENÍ Č. 588/2015 

Majetkoprávní operace - Záměr směny pozemků s Povodím LABE, státní podnik 

Stručný obsah: Žádost Povodí Labe, státní podnik o směnu pozemků ve svém vlastnictví, jež 
jsou a budou dotčeny modernizací tramvajové trati v úseku Klicperova-U Lomu a dále stavbou 
nové tramvajové trati, za pozemky ve vlastnictví SML pod stavbami vodního díla. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr směny pozemků p. č. 1470/5, 1470/6, 1470/7, 1470/8 (vzniklých odděl. z pozemku p. č. 
1470/1) dle GP č. 4714-2053-100/2011 ze dne 6. 1. 2012, k. ú. Rochlice u Liberce, o vým. celkem 
943 m2, ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005, se sídlem 
Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí, PSČ 500 03 za pozemky p. č. 5923/3, 
za podmínky doplnění GP, 6015/3, k. ú. Liberec, o vým. celkem 87 m2, ve vlastnictví statutární 
město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59 

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 
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USNESENÍ Č. 589/2015 

Majetkoprávní operace - pacht pozemků 

Rada města po projednání 

1. schvaluje pacht části pozemku p. č. 5127/2 – 144 m2 (zahrada), v k. ú. Liberec na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1.440,-Kč pro manželé Ing. Radka Šťastného  a Mgr. 
Ludmilu Šťastnou. 

2. schvaluje pacht části pozemku p. č. 5202/3 – 730 m2 (zahrada), v k. ú. Liberec na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 5.840,-Kč pro Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu Liberec 2, IČ: 68455623, se sídlem Winterova 502, 460 01 Liberec 2 

3. neschvaluje pacht části pozemku p. č. 549 – 79 m2 (zahrada), v k. ú. Starý Harcov na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 790,-Kč pro paní Mgr. Janu Andršovou. 

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. 590/2015 

Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Rada města po projednání 
1. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1376 – 100 m2 (okrasná zahrada) a výpůjčku části 

pozemku p. č. 1376 – 870 m² (údržba pozemku a sekání trávy), vše v k. ú. Liberec na dobu 
neurčitou za roční nájemné 1.000,-Kč pro Společenství vlastníků jednotek domů 
Svatoplukova č. p. 648, 649, 650, 651, 652, IČ: 27268543, se sídlem Svatoplukova 648, 460 
01 Liberec 4 

2. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1171/1 – 50 m2 (výstavba lehké přenosné garáže), 
v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 1.750,-Kč pro manžele Ivo 
Málka a Miluši Málkovou. 

3. neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 1038/1 – 30 m2 (parkovací místa), v k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 1.050,-Kč pro pana 
Ahmada Abu Bakera. 

4. neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 249/1 – 15 m2 (parkování), v k. ú. Kunratice 
u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 525,-Kč pro paní Hanu Drašnerovou. 

5. neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 1076/4 – 11 m2 (pozemek pod stavbou garáže), 
v k. ú. Růžodol I. na dobu neurčitou za roční nájemné 385,-Kč pro pana Petra Beňuše. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 591/2015 

Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku 

Stručný obsah: Fotbalový klub Krásná Studánka žádá do výpůjčky pozemek, na kterém stojí 
oplocení areálu a který by chtěli udržovat. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemku p. č. 904/3 – 656 m2 (údržba pozemku - sekání trávy), v k. ú. Krásná Studánka 
na dobu neurčitou a to bezplatně pro Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA, IČ: 46744461, 
zastoupený předsedou Lukášem Palánem, se sídlem Hejnická 322, 460 01 Liberec 31 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 592/2015 

Majetkoprávní operace - revokace usnesení 

Stručný obsah: Pan Haburaj žádá o pronájem části pozemku k parkování po zemřelé manželce, 
která zemřela před podpisem nájemní smlouvy na tento pozemek. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 283/2015/1 na pronájem části pozemku p. č. 4020 - 24m2 (parkování osobního 
automobilu), v k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 840,-Kč pro paní 
Valerii Haburajovou 

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 4020 - 24m2 (parkování osobního automobilu), v k. ú. Liberec na 
dobu neurčitou za roční nájemné 840,-Kč pro pana Michala Haburaje 
a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 593/2015 

Majetkoprávní operace - pronájem garáže (NP) 

Stručný obsah: Pan Matějec žádá o pronájem garáže z důvodu zajištění parkování auta v místě 
svého bydliště. 

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

pronájem nebytového prostoru - garáže o výměře 19,64 m2 v ul. Seniorů 1208, Liberec 30 na dobu 
neurčitou pro Jiřího Matějce, nájemné činí 500,-Kč/m2/rok bez DPH 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 594/2015 

Majetkoprávní operace - služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. 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. 1016/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 79.300,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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. 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. 5981/1, k. ú. Liberec pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
12.400,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
přípojek ÚT, TUV, SV, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1583/62, 1583/71, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch Stavebního 
bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Liberec IV, Mlýnská 611, PSČ 46001, 
IČ: 000 42 722. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 31.575,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské 
sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů (akce: uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky), vstup 
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a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 759/1, 759/2, 761/1, 761/2, 
1088, 1089, 1091, k. ú. Horní Růžodol, 338/10, 338/12, 338/13, 338/14, 338/16, 355, 673, 
674, k. ú. Dolní Hanychov, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy 122.140,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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 stavby 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit 
svoji funkci jako celek 

5. 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. 447, k. ú. Františkov u Liberce pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 30.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. 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. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 212, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 267, 268/1 
k. ú. Růžodol I, jehož vlastníkem je v současné době Pilař Jakub, Pilař Ondřej, Pilařová 
Ivana Ing. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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. 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. 1513/1, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1680/2, 
k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Anděl Eduard a Andělová Květa. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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. 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. 315/2, k. ú. Kateřinky u Liberce a na pozemku/cích/ p. č. 
632, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 166.400,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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. 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. 67, k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
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Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 46.500,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 346, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch Severočeská vodárenská 
společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469. Konečná 
cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. 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. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
inženýrských sítí, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 
782/121, 782/142, 791/51, 862/14, 1188, k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je 
v současné době Sigmaplast a.s. Průmyslová 595, Liberec XXIII – Doubí, 46312, Liberec, 
IČ: 27340341, za podmínky složení zálohy ve výši 49.000,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

12. 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. 731/1, 1174, k. ú. Krásná Studánka pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 24.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 595/2015 

Majetkoprávní operace -Změna usnesení - služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
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a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 943, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 12.120,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 2/2013 ze dne 8. 1. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č.38/1, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 2.800,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (zemního kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č.5841/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.200,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 126/2013 ze dne 19. 2. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo uložení plynovodu + přípojek (REKO MS Liberec-Majakovského), vstup 
a vjezd pro provoz a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1134/1, 1147, 1189, 1220/1, 1220/2, 
1220/3, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17, Ústí nad 
Labem  IČ: 272 95 567, za cenu 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit 
svoji funkci jako celek 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 157/2014/2 ze dne 18. 2. 2014 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti 

inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (uložení NTL plynovodu a plynovodních 
přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 3493/1, 5908/2, 5916/1, 
5920/1, 5922, 6402, 6410, 6417, 6430/1, 6431/2, 6432, 6439, 6440 k. ú. Liberec a na 
pozemcích p. č. 1513/1, 1682/61, 1802, k. ú. Starý Harcov, pro RWE GasNet, s. r. o, se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 18.295,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti 
bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je 
stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 236/2010/VII/11 ze dne 20. 4. 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. 5874, 5876/3, 5877 k. ú. Liberec, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 11.152,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno 
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služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

7.  
a) zrušuje usnesení č. 650/2013/3 ze dne 10. 9. 2013 a usnesení č. 434/2011/XII/3 
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 (rozpojovací skříň a podzemní vedení NN), vstup 
a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 6018 k. ú. Liberec, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 2.400,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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.  
a) zrušuje usnesení č. 149/2012/VI/5 ze dne 6. 3. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 419 k. ú. Janův Důl u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 15.000,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

9.  
a) zrušuje usnesení č. 401/2014/9 ze dne 6. 5. 2014 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 10.000,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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.  
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/21 ze dne 22. 5. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 212 k. ú. Ostašov u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 81.250,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

11.  
a) zrušuje usnesení č. 192/2014/7 ze dne 4. 3. 2014 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 347, k. ú. Ostašov u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 10.000,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

12.  
a) zrušuje usnesení č. 453/2013/VIII/11 ze dne 18. 6. 2013  
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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 (nadzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2121/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 12.000,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

13.  
a) zrušuje usnesení č. 967/2012/VI/5 ze dne 4. 12. 2012  
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1001/1, k. ú. Machnín, pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 2.750,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 596/2015 

Majetkoprávní operace -změna usnesení - služebnost manželů Fajstavrových 

Stručný obsah: Důvodem změny usnesení je žádost manželů Fajstavrových o prominutí úhrady 
za zřízení služebnosti stezky a cesty. 

Rada města po projednání 
1. zrušuje usnesení č. 488/2015/10 ze dne 16. 6. 2015 
2. schvaluje variantu b1: zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 1260/6, k. ú. Starý 

Harcov na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1249/6, 1260/10, k. ú. Starý 
Harcov, jehož vlastníkem jsou v současné době manželé Fajstavr Jan Ing. a Fajstavrová Eva 
Mgr., za podmínky složení zálohy ve výši 10.800,- Kč předpokládané ceny, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 597/2015 

Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 1212/9, k. ú. Liberec 
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Stručný obsah: Vlastník soukromé garáže na pozemku p. č. 1212/9, k. ú. Liberec nemá 
odkoupený pozemek pod garáží, kterou chce prodat. Podle nového občanského zákoníku má 
vlastník pozemku předkupní právo k této garáži, z tohoto důvodu musí nabídnout garáž 
k odkoupení anebo požádat o nevyužití předkupního práva. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitosti, a to garáže na pozemku 
p. č. 1212/9, k. ú. Liberec, za cenu 65.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat vlastníka nemovitosti 
o rozhodnutí rady města 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 598/2015 

Návrh na změnu platových výměrů ředitelky Mateřské školy "Nad přehradou", 
Liberec, Klášterní 149/169, příspěvková organizace, a ředitelky Mateřské školy 
"Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace. 

Stručný obsah: Ředitelce Mateřské školy "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, 
příspěvková organizace, vznikne zákonný nárok na platový postup na základě započitatelné 
praxe od 1. 8. 2015, ředitelce Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková 
organizace, vznikne tento zákonný nárok od 1. 9. 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, 
příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 2015, ředitelce Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, 
Oldřichova 836/5, příspěvková organizace s účinností od 1. září 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitelky uvedených mateřských škol 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 599/2015 

Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
o povolení odpisu nedobytných pohledávek 

Stručný obsah: Dne 25. 6. 2015 požádala ředitelka příspěvkové organizace Centrum zdravotní 
a sociální péče Liberec v souladu se zřizovací listinou o povolení odpisu nedobytných pohledávek 
ve výši 17.084,-. Povolení odpisu schvaluje rada města. 

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

odpis nedobytných pohledávek příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
v celkové výši 17.084,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit Mgr. Lenku 
Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 600/2015 

Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a P4 Plaza s.r.o. 

Stručný obsah: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a P4 Plaza s.r.o. 
představuje nápravu stavu, vzniklého nestandardním postupem při užívání veřejného 
prostranství (komunikace) pro vánoční trhy v rámci akce Advent 2012. P4 Plaza s.r.o. uhradí 
statutárnímu městu Liberec místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč 307 
500,- a peněžitá částka ve shodné výši bude následně společnosti P4 Plaza s.r.o. zpětně 
poskytnuta na základě darovací smlouvy. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s finančním narovnáním vztahu mezi SML a P4 Plaza s.r.o. dle důvodové zprávy, 
2. s poskytnutím peněžitého daru ve výši Kč 307 500,- Kč a uzavřením darovací smlouvy dle 

přílohy č. 2 za podmínek stanovených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

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

T: 3. 9. 2015 
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USNESENÍ Č. 601/2015 

Protokol o kontrole příspěvkové organizace Mateřská škola "Pohádka", Liberec, 
Strakonická 211/12 

Stručný obsah: Výsledek plánované veřejnosprávní kontroly za období roků 2013-2014 je bez 
zjištění a nedostatků, a tudíž nebyla ředitelce stanovena nápravná opatření. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 
211/12, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 a 2014 

USNESENÍ Č. 602/2015 

Protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec, Husova 142/44 

Stručný obsah: Výsledek plánované veřejnosprávní kontroly za období roků 2013 – 2014 je bez 
zjištění a nedostatků, tudíž nebyla ředitelce organizace stanovena nápravná opatření. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 
Husova 142/44, příspěvková organizace, Liberec 5 se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období 
roků 2013 a 2014 

USNESENÍ Č. 603/2015 

Změna složení hodnotících komisí výběrových řízení na zakázky „Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – systém řídící 
kontroly“ a „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 
organizací – dopravní plánování“ 

Stručný obsah: V rámci realizace projektu „Vybrané elektronické služby statutárního města 
Liberec a jeho organizací“ jsou vypisována výše uvedená výběrová řízení. Při schválení složení 
komise pro posouzení nabídek došlo v rozporu s požadavky zákona na stanovení sudého počtu 
členů komisí. Z tohoto důvodu, v  souladu se zákonem, dojmenováváme do obou výše 
jmenovaných komisí nového člena, kterým je Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického 
rozvoje a dotací a jeho náhradníka, kterým je Ing. Barbara Vítková, vedoucí oddělení přípravy 
a řízení projektů. Současně dochází k záměně člena komise a jeho náhradníka z odboru 
právního a veřejných zakázek za specialisty v souladu s předmětem veřejné zakázky. 

Rada města po projednání 
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o d v o l á v á  

členy a náhradníky komisí pro posouzení nabídek veřejných zakázek „Vybrané elektronické 
služby statutárního města Liberec a jeho organizací – systém řídící kontroly“ a „Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – dopravní plánování“ jmenované 
na základě usnesení rady města č. 578/2015 ze dne 22. 6. 2015 

j m e n u j e  

1. pro výběrové řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na 
dodávku zakázky Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací 
– systém řídící kontroly složení komise pro posouzení nabídek: 

Mgr. Jan Korytář  náměstek primátora 
Ing. Jiří Horák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Ing. Jan Punčochář komise pro veřejné zakázky 
Ing. Zbyněk Vavřina odbor informatiky a řízení procesů 
Ing. Pavel Přenosil  vedoucí oddělení ÚAP a GIS 

Náhradníci členů komise: 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Ing. Barbara Vítková vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
PhDr. Jaromír Baxa, PhD. komise pro veřejné zakázky 
Ing. Vladislav Rozsypal oddělení urbanismu a architektury 
Jakub Stodůlka odbor informatiky a řízení procesů 

2. pro výběrové řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na 
dodávku zakázky Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací 
– dopravní plánování složení komise pro posouzení nabídek: 

Mgr. Jan Korytář  náměstek primátora 
Ing. Jiří Horák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
PhDr. Jaromír Baxa, PhD. komise pro veřejné zakázky 
Ing. Zbyněk Vavřina odbor informatiky a řízení procesů 
Ing. Vladislav Rozsypal oddělení urbanismu a architektury 

Náhradníci členů komise: 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Ing. Barbara Vítková vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Mgr. Ing. Jan Punčochář komise pro veřejné zakázky 
Ing. Pavel Přenosil  vedoucí oddělení ÚAP a GIS 
Jakub Stodůlka odbor informatiky a řízení procesů 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 604/2015 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce na projekt "Sportovní centrum pro mládež 
v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" 

Stručný obsah: Smlouvou o výpůjčce byla splněna podmínka Smlouvy o partnerství v rámci 
projektu "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská", kde se 
partneři projektu a statutární město Liberec zavázaly, že nejpozději do 1 měsíce od ukončení 
finanční realizace projektu uzavřou Smlouvu o výpůjčce na předmětné nemovitosti včetně 
příslušenství na dobu 25 let. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce byl schválen radou města dne 
7. 4. 2015 usnesením č. 249/2015 (nebyl uzavřen). Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 
aktualizuje přílohu č. 1 – Soupis předmětu výpůjčky na základě úpravy protokolu zařazení do 
majetku města dle skutečného rozdělení celkových nákladů stavby na parcelní čísla. 
Dodatek č. 1 současně upravuje podmínky uzavření pojistné smlouvy vypůjčitelů. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 249/2015 ze dne 7. 4. 2015 v plném znění 

s c h v a l u j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem stolního tenisu 
Liberec, Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII-Nové Pavlovice, IČ: 46745661, a Sport Aerobic 
Liberec o. s., Nezvalova 872/22, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov, IČ: 66112052 dle 
přílohy 1) tohoto materiálu 

2. vypracování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření předmětného dodatku ke Smlouvě 
o výpůjčce 

T: 7/2015 

USNESENÍ Č. 605/2015 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové plochy 
Liberec I." 

Stručný obsah: Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“ 
byla uzavřena dne 10. 4. 2015. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace řeší změnu termínu 
ukončení projektu na 15. 10. 2015 (původně 25. 6. 2015) v důsledku posunu výběrového řízení na 
stavební práce a současně změnu rozpočtu projektu, kdy investiční dotace je ve výši 
21 601 755,61 Kč (původní výše 22 670 640,65 Kč) a neinvestiční dotace ve výši 581 033,17 Kč 
(původní výše 0,- Kč). Z důvodu aktualizace podmínek při porušení rozpočtové kázně ze strany 
poskytovatele dotace současně došlo i ke změně Přílohy č. 2. Uvedené změny nebudou mít 
negativní vliv na naplnění stanovených cílů projektu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy 
Liberec I.“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  
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Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 3. 9. 2015 

NTL plynovodní přípojka pro objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní 

Stručný obsah: Objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní (dále jen SŠSSD) je v současné 
době zásoben parovodní přípojkou z objektu vedlejší výrobní haly společnosti Magna Exteriors 
& Interiors (dále jen Magna). Magna již do budoucna nepočítá s dodáváním tepelné energie pro 
SŠSSD a plánuje zrušit parovodní přípojku pro objekt školy, stejně jako neplánuje 
rekonstruovat výměník pára-horká voda v budově školy. Náklady na realizaci nové parovodní 
přípojky pro SŠSSD napojené na systém zásobení tepelné energie (SCZT) a rekonstrukce 
výměníkové stanice v objektu školy by byly natolik vysoké, že by mohly ohrozit samotnou 
existenci střední školy (náklady by podle vyjádření Teplárny šly v plné výši na vrub SŠSSD). 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 606/2015 

Vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zpracování dokumentace 
nového návrhu územního plánu Liberec" ve formě jednacího řízení bez 
uveřejnění 

Stručný obsah: Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 182/2015 ze dne 25. 6. 2015 pokyny 
pro zpracování nového návrhu ÚP. Z tohoto důvodu je nutné zajistit zpracování nové 
dokumentace. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Z důvodu 
ochrany autorských práv a dále z důvodu zajištění kontinuity koncepce řešení je možné splnit 
zakázku pouze určitým dodavatelem – projektantem a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve formě jednacího řízení bez uveřejnění 
„Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec“ 

2. vyzvání uchazeče v rámci zadávacího řízení „Zpracování dokumentace nového návrhu 
územního plánu Liberec“. V rámci zadávacího řízení bude k podání nabídky vyzvána firma 
SAUL s.r.o., U Domoviny 491/1, 46001 Liberec 4, IČ 432 242 29 

j m e n u j e  

Členy komise pro otevření obálky, posouzení a hodnocení nabídky, včetně náhradníků: 

Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 
Ing. Petr Kolomazník vedoucí odboru hlavního architekta 
Ing. Radka Loučková Kotasová člen komise pro veřejné zakázky 
Ing. Zuzana Kučerová vedoucí oddělení územního plánování 
Adam Lenert odbor hlavního architekta 

Náhradníci: 
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Mgr. Jan Korytář statutární náměstek primátora 
Ing. Pavel Přenosil vedoucí oddělení ÚAP a GIS 
Mgr. Věra Skřivánková člen komise pro veřejné zakázky 
Ing. Lenka Bedrníková odbor hlavního architekta 
Ing. Vladislav Rozsypal odbor hlavního architekta 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit potřebné kroky pro 
vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec“ 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 607/2015 

Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy 
Libereckého kraje 

Stručný obsah: Změna Tarifních podmínek městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného 
tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. V souvislosti se změnou tarifních podmínek pro relaci 
IDOL Liberec – Bedřichov je třeba upravit Nařízení Statutárního města Liberec, kterým se 
stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy 
Libereckého kraje. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navrženou změnu znění Tarifních podmínek městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného 
tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje 

v y d á v á  

Nařízení Statutárního města Liberec č. …, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci 
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek zajistit administraci a vydání předmětného nařízení, 

T: 08/2015 

USNESENÍ Č. 608/2015 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 
2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem pro rok 2015 

Stručný obsah: Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné osobní dopravě 
mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. V souladu s tímto dodatkem dojde na 
základě smluvního vztahu s DPMLJ, a. s. k navýšení rozsahu provozovaných částí linek a spojů 
o 4.960 km a navýšení finančního příspěvku Kraje o 189.001,- Kč. 

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku č. 2 
ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi 
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 

T: 08/2015 

USNESENÍ Č. 609/2015 

Dodatek č. 22 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Stručný obsah: Návrh dodatku č. 22 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby 
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem 
Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., ve kterém SML řeší 
smluvní úpravu s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. z důvodu 
navýšení rozsahu provozování částí linek a spojů o 4.960,- km a navýšení finančního příspěvku 
Kraje o 189.001,- Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 22 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonec nad Nisou, a. s. dle přílohy č. 1 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 22 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis dodatku 
č. 22 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu 
městské hromadné dopravy mezi Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

T: 08/2015 
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USNESENÍ Č. 610/2015 

Název tramvajové zastávky Rybníček (Tatranská ulice) 

Stručný obsah: Tento materiál pojednává o alternativním návrhu na schválení nového názvu 
zastávky MHD Rybníček - Zastávka René Matouška, nebo naopak jen doplnění původního 
názvu zastávky Rybníček o podtitul René Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77. Návrhy 
jsou součástí širšího historicko-vzdělávacího projektu o jedné z kapitol moderních dějin Liberce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení B: 
pouhé doplnění názvu zastávky MHD Rybníček s platností od 1. 9. 2015 o podtitul: René 
Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, písemně informovat 
společnost DPMLJ a.s. o přijatém usnesení rady města 

Termín: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 611/2015 

Zřízení zastávky pro autobusy u Kavárny Pošta 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je úprava přechodu pro chodce před Kavárnou 
Pošta za účelem zřízení zastávky pro autobusy a zvýšení bezpečnosti chodců. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A: 
zadání zpracování projektové dokumentace vč. zajištění příslušných povolení a realizaci stavební 
úpravy přechodu pro chodce před Kavárnou Pošta včetně zřízení místa pro zastavování autobusů 
s předpokládanými stavebními náklady cca 600.000 Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. Zadat zpracování projektové dokumentace vč. získání příslušných povolení 

T:07/2015 

2. Nárokovat potřebné finanční prostředky na realizaci této akce do rozpočtu na rok 2016 

T:10/2015 

3. V případě získání finančních prostředků zajistit realizaci akce 

T: 07/2016 
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USNESENÍ Č. 612/2015 

Provozní řád Dětského dopravního hřiště Liberec 

Stručný obsah: Tento materiál projednává provozní řád Dětského dopravního hřiště Liberec. 
Provozní řád dětského dopravního hřiště musí být projednaný s koordinátorem Besipu pro 
Liberecký kraj z Ministerstva dopravy, který je zároveň garantem. Dle Rady vlády pro 
bezpečnost silničního provozu se vychází z Tematického plánu dopravní výchovy vydaného MD-
BESIP a metodické příručky výuky na DDH, se kterým provozní řád souvisí. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

znění Provozního řádu Dětského dopravního hřiště Liberec dle přílohy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zveřejnit Provozní řád 
Dětského dopravního hřiště Liberec na jeho adrese a v místě obvyklém 

T: červen 2015 

USNESENÍ Č. 613/2015 

Žádost ŘSD o výpůjčku pozemků SML a souhlas s provedením stavby - Nákladní 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR 
o výpůjčku pozemků SML a souhlas s provedením stavebních úprav "I/35 Liberec, MÚK 
Nákladní" ze dne 30. 6. 2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost o výpůjčku pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberce pod stávající silnicí I/35 
(průtah Libercem) a souhlas s provedením stavby od společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze 
dne 30. 6. 2015 

s c h v a l u j e  

záměr uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků uvedených v příloze č. 6, 7 a 8 ve vlastnictví 
statutárního města Liberec a dotčených stavební úpravou stávající silnice I/35 pod názvem „I/35 
Liberec, MÚK Nákladní“, na dobu určitou 10 let, a to s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
IČ 65993390 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. vydat souhlas se stavebními úpravami stávající silnice I/35 

T: 07/2015 

2. v souladu s interními předpisy a postupy statutárního města Liberec zajistit veškeré činnosti 
spojené s výpůjčkou pozemků uvedených v příloze č. 6, 7 a 8 tohoto materiálu 

T: 09/2015 
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USNESENÍ Č. 614/2015 

Klidová zóna v ulici 5. května - omezení vjíždění, parkování a otáčení vozidel 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení omezení vjíždění, parkování a otáčení 
automobilů v klidové zóně v ul. 5. května z důvodu neustálého poškozování povrchu komunikace 
i zařízení vodotrysků. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

omezení vjíždění, otáčení a parkování vozidel v klidové zóně v ul. 5. května před OC PLAZA 
v Liberci a využívat tyto plochy výlučně pro pěší provoz 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit realizaci opatření, 
která povedou k omezení vjezdu vozidel do klidové části ulice a ke zlepšení celkové situace v ulici 
5. května před OC PLAZA 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 615/2015 

Úprava komunikace Nad Slují - Radčice 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je návrh řešení úpravy komunikace Nad Slují pro 
možnost provádění zimní údržby nebo její vyřazení z plánu zimní údržby. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A: 
1. zachování stávajícího šířkového uspořádání komunikace Nad Slují na pozemku p. č. 257/37 

v k. ú. Radčice a zrušení provádění zimní údržby k č. p. 113 
2. zpracovat návrh a provést realizaci změny stávajícího dopravního režimu komunikace Nad 

Slují spočívající v zavedení systému jednosměrného provozu z důvodu nevyhovujícího 
šířkového stávajícího uspořádání komunikace 

a  u k l á d á  

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

T: 08/2015 
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USNESENÍ Č. 616/2015 

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - lávka Nad Údolím 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu schválení smlouvy o možnosti provést stavbu na 
cizím pozemku pro opravu lávky Nad Údolím, pro kterou je připravena projektová 
dokumentace a v rámci inženýrské činnosti bude se žádat o stavební povolení. Část stavby resp. 
násypy lávky budou zasahovat částí na soukromý pozemek. Z tohoto důvodu je třeba pro 
získání stavební povolení uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro opravu lávky Nad Údolím a to 
mezi statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I jako stavebníkem 
a Lukášem Čívrným jako spoluvlastníky pozemků p. č. 781/1 a 784 v k. ú. Vesec u Liberce 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu 

T: 09/2015 

USNESENÍ Č. 617/2015 

Žádost o řešení dopravní situace - Rudolfov, U Vleku 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost osadního výboru Rudolfov - Jizerské hory 
o řešení dopravní situace na silnici Rudolfovská a opravu komunikace U Vleku. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět Osadního výboru Rudolfov – Jizerské hory přijatý pod č. j. CJ MML 112201/15 

s c h v a l u j e  

1. krátkodobé osazení statistického radaru za účelem sběru dat o počtu a rychlostech vozidel 
a po vyhodnocení výsledků mohou být přijata případná opatření, např. v trvalé instalaci 
informativního radaru, osazení značek omezujících rychlost atp. 

2. přípravu na realizaci celoplošné opravy komunikace U Vleku v roce 2016 za předpokladu, že 
na realizaci předmětné akce budou vyčleněny finanční prostředky 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit krátkodobé osazení statistického radaru za účelem sběru dat o počtu a rychlostech 

vozidel, provést vyhodnocení a na základě vyhodnocení navrhnout a realizovat případná 
opatření, 

T:09/2015 

2. nárokovat finanční prostředky na realizaci opravy komunikace do rozpočtu na rok 2016 
a v případě jejich přidělení zajistit realizaci akce 

T:10/2015 
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USNESENÍ Č. 618/2015 

Smlouva o dílo - Drobné vodní prvky 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele údržby drobných vodních 
prvků ve vlastnictví SML v období 2015 – 2016. Obsahem smlouvy je zajištění kontrol, provozu, 
celoroční údržby a drobných oprav vodních prvků, tj. fontán, kašen, pítek a závlahových 
systémů včetně veškerého příslušenství, a to v souladu s provozními řády a technickými 
podmínkami jednotlivých vodních prvků. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky „Drobné vodní prvky“ 

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Technické služby města Liberce a.s., 
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

3. uzavření 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 413 195,- Kč bez 
DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis příslušného 
smluvního dokumentu na realizaci akce „Smlouva o dílo – Drobné vodní prvky“ se společností 
Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 07/2015 

USNESENÍ Č. 619/2015 

Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-
Krejčího 

Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova 

Přeložka kabelů ČEZ 

Stručný obsah: Důvodem pro předložení materiálu k projednání v radě města je zajištění 
realizace staveb v rámci IPRM Rochlice s dotací z IOP 5.2a. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pro stavbu „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-
Krejčího“ předložený návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem a Statutárním městem 
Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako žadatelem, 
kdy SML uhradí dle odhadovaných nákladů částku 69.644,55 Kč za realizaci přeložky 
a zpracování projektové dokumentace 

2. pro stavbu „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ návrh 
„Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie“ mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 
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405 02 Děčín jako provozovatelem a Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako žadatelem, kdy SML uhradí dle 
odhadovaných nákladů částku 199.563,12 Kč za realizaci přeložky a zpracování 
projektové dokumentace 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. po schválení předložených návrhů „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 

přeložky distribučního zařízení “ pro akci „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace 
Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího“ a „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“, ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 
uzavření příslušných smluvních dokumentů 

T: 08/2015 

2. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2015 na akce „Revitalizace 
Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího“ a „Revitalizace 
Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ finanční prostředky na realizaci 
přeložek distribučního zařízení v celkové výši 69.644,55 Kč + 199.563,12 Kč = 269.207,67 
Kč 

T: 08/2015 

USNESENÍ Č. 620/2015 

Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-
Krejčího 

Překládka sítě elektronických komunikací 

Stručný obsah: Důvodem pro předložení materiálu k projednání v radě města je zajištění 
překládky sítě elektronických komunikací nutné pro realizaci stavby v rámci IPRM Rochlice 
s dotací z IOP 5.2a. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího“ 
uzavření „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi společností Česká telekomunikační 
infrastruktury a.s. IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov (CETIN) 
a Statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec (SML), 
kdy SML uhradí dle odhadovaných nákladů částku 540.451,34 Kč za realizaci překládky  
a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení návrhu 
„Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ pro akci „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace 
Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření těchto smluvních dokumentů 

T: 08/2015 
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USNESENÍ Č. 621/2015 

Revitalizace Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - konečné vyúčtování 

Stručný obsah: Důvodem pro předložení materiálu k projednání v radě města jsou změny, které 
nastaly v průběhu provádění stavebních prací (nezpůsobilé výdaje, méněpráce). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0133 se zhotovitelem díla - stavby „Revitalizace 
Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická“ (Chládek & Tintěra a.s., IČ 62743881, 
se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice) spočívajícího v umožnění samostatné fakturace 
provedených výkonů, které nejsou způsobilými dotačními výdaji a v zohlednění méněprací, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit administraci 
a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0133 (nezpůsobilé výdaje, méněpráce) se 
zhotovitelem díla (Chládek & Tintěra a.s., IČ 62743881, se sídlem Nerudova 16, 412 01 
Litoměřice) 

T: 08/2015 

USNESENÍ Č. 622/2015 

Oprava ul. Aloisina výšina 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je prodloužení termínu dokončení stavby Aloisina Výšina 
z důvodu posunutí termínu vlastníků technické infrastruktury na předmětné komunikaci. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla „Oprava 
ul. Aloisina výšina“ dohodou smluvních stran s termínem dokončení do 30. 11. 2015, se 
zhotovitelem spol.  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ 608 387 44 formou 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0057 - Oprava ul. Aloisina výšina 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení zajistit se zhotovitelem díla uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0057 spočívající ve změně termínu dokončení díla 

T: 08/2015 
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USNESENÍ Č. 623/2015 

Ulice Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt) 

Stručný obsah: Tento materiál projednává schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele 
stavby Ulice Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Ulice Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt)“ – 
zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, 
s nabídkovou cenou 3,498.432,92 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit podpis Oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 1 a Rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání 
a zveřejnění 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem COLAS CZ, a.s.; IČ: 26177005, se 
sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

3. zajistit realizaci akce 

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 624/2015 

Oprava komunikace Puškinova 

Stručný obsah: Tento materiál projednává schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele 
stavby oprava komunikace Puškinova. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Oprava komunikace Puškinova“ – zhotovitel stavby: 
STRABAG a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00, s nabídkovou cenou 
5,667.753,15 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit podpis Oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 1 a Rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání 
a zveřejnění 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem STRABAG a.s.; IČ: 60838744, se 
sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00 

3. zajistit realizaci akce 

T: 12/2015 
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USNESENÍ Č. 625/2015 

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

Stručný obsah: Tento materiál projednává schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele 
stavby „Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - 
ul. Zhořelecká“ – zhotovitel stavby:  M - SILNICE a.s.; IČ: 42196868, se sídlem: Husova 1697, 
Pardubice, 530 03, s nabídkovou cenou 4,875.850,81 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit podpis Oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 1 a Rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a následně zajistit jejich odeslání 
a zveřejnění 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem M - SILNICE a.s.; IČ: 42196868, se 
sídlem: Husova 1697, Pardubice, 530 03 

3. zajistit realizaci akce 

T: 7/2015 

Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova-1.etapa – realizace 
akce 

Stručný obsah: Tento materiál projednává založení projektu, schválení zadávací dokumentace 
a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova-1.etapa“. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 626/2015 

Výstavba Kompostárny v Liberci 

Stručný obsah: Radě města je předkládán materiál, který informuje o záměru výstavby 
Kompostárny v Liberci, Londýnská ulice. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr výstavby Kompostárny v Liberci, Londýnská ulice 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, předložit radě města ke 
schválení další postupy a legislativní kroky k realizaci výše předmětného záměru 

T:08/2015 
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Parkovací systém ve městě Liberci – variantní řešení dalšího zajišťování správy, 
provozu a rozvoje návštěvnického parkování 

Stručný obsah: V návaznosti na ukončení smlouvy se společností Technické služby města 
Liberce předmětný materiál definuje možné postupy a varianty provozování zón placeného 
parkovacího stání ve městě Liberci. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 627/2015 

Nabídka TSML a. s. na provozování parkovacího systému města Liberce 

Stručný obsah: Současné smluvní vztahy v oblasti parkování končí svoji platnost ke konci roku 
2015. 

Technické služby města Liberce a.s. jako současný správce parkovacího systému nabízí 
prodloužení dosavadní spolupráce SML – TSML a.s. v oblasti parkování vč. opatření pro 
zvýšení tržeb a zvýšení přínosu pro SML. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou nabídku TSML a.s. na provozování parkovacího systému 

Parkovací systém ve městě Liberci - Rezidentní a abonentní stání 

Stručný obsah: V návaznosti na ukončení smlouvy se společností Technické služby města 
Liberce předmětný materiál definuje závazné postupy provozování zón rezidentního 
a abonentního parkovacího stání od 1. 1. 2016. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

Parkovací systém ve městě Liberci – SMS platby za parkovné úvodní analýza 

Stručný obsah: V návaznosti na ukončení smlouvy se společností Technické služby města 
Liberce předmětný materiál definuje možný postup při zavedení plateb parkovného SMS 
platbou. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

Parkovací systém ve městě Liberci – platby prostřednictvím univerzálního 
platebního portálu 
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Stručný obsah: V návaznosti na ukončení smlouvy se společností Technické služby města 
Liberce předmětný materiál definuje možný postup a předběžné náklady při zavedení plateb 
parkovného pomocí univerzálního platebního portálu. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 628/2015 

Způsob zajištění BESIP v Liberci prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů 
v Liberci případně HZSLK 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu stanovení způsobu zajištění BESIP (bezpečnosti 
silničního provozu) na komunikacích v Liberci v případě výskytu havárie, mimořádných situací, 
znečištění komunikací s možným ohrožením provozu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A: 
1. zajištění bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím sborů dobrovolných hasičů města 

Liberec uvedených v příloze č. 1 
2. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky a uzavření smluvního dokumentu dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, na 
základě kterého bude dohodnutá činnost poskytována 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření smluvního 
dokumentu dle přílohy č. 2 se všemi sbory dobrovolných hasičů uvedených v příloze č. 1 

T:09/2015 

USNESENÍ Č. 629/2015 

Revitalizace Soukenného náměstí - vytknuté vady díla 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku opětně vytknul vady díla akce Revitalizace 
Soukenného náměstí. Předmětný materiál shrnuje reakce společnosti SYNER na opětovné 
vytknutí vady díla včetně možného postupu opravy spočívající v provedení dvou vzorků opravy 
a případné uzavření dohody o narovnání ve věci odstranění vytknuté vady díla. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. sdělení společnosti SYNER CJ MML 077967/15 Ing. Jiřímu Chramostovi – ve věci 
uplatnění reklamace díla 

2. sdělení statutárnímu městu Liberec, odboru správy veřejného majetku JCH-150511- reakce 
společnosti SYNER 

3. sdělení JUDr. Oldřicha Fialy k rukám pana primátora města Liberce + plná moc 



 
 
 

32

4. návrh dohody o narovnání od společnosti SYNER ve věci reklamace Soukenného náměstí  

5. sdělení Ing. arch. Radima Kousala ze dne 9. 7. 2015 p Ing. Chramostovi společnosti SYNER 
+ nákres dlažby 

6. písemné sdělení Ing. arch. Radima Kousala ze dne 9. 7. 2015 adresované městu Liberec, 
odboru správy veřejného majetku 

s c h v a l u j e  

Provedení zkušebních vzorků opravy dlažby Soukenného náměstí o rozměrech cca 2x2 m ve 
variantách: 

a) štípaná mozaika 60/60/40 
b) stávající velkoformátová dlažba s kombinací dlažebních kostek dle nákresu uvedeného 

v příloze č. 5 tohoto materiálu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zapracovat připomínky města Liberce 

k navržené dohodě o narovnání a projednat je se spol. SYNER s.r.o. a následně předložit 
dohodu o narovnání radě města Liberce ke schválení 

T: 08/2015 

2. zajistit ve spolupráci se spol. SYNER v souladu s přijatým usnesením realizaci zkušebních 
vzorků opravy dlažby. Dále při realizaci zkušebních vzorků dlažby zajistit v místech 
provádění zkušebních vzorků „jádrové“ odvrty podkladních vrstev včetně možných 
pevnostních zkoušek a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o výsledcích 
pevnostních zkoušek a provozních zkoušek provedených vzorků oprav 

T: 09/2015 

USNESENÍ Č. 630/2015 

Schválení zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na služby "Vizuální 
identita pro Liberec II." a doplnění seznamu oslovených uchazečů 

Stručný obsah: Změny zadávací dokumentace se týkají kapitol: Rozsah grafického manuálu, 
bod č. 2. Písmo, čísla IV. Doba plnění zakázky, čísla V. Požadavky na prokázání splnění 
kvalifikace, bod B. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, bodu C Technické kvalifikační 
předpoklady, čísla XI. Způsob hodnocení nabídek – Dílčí hodnotící kritéria – bod C, E. Seznam 
uchazečů byl doplněn o Mgr. Art Jan Kolář, KDM management, Hana Kubiasová, Bohemia 
public relation s.r.o., Little Greta s.r.o., VŠUP - Ateliér grafického designu a vizuální 
komunikace, Ateliér grafického designu a nových médií, Typo Design Club, Zámiš Ondřej, Petr 
Šejdl, Tomáš Pakosta, Petr Babák, Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava 
Hollara a ReDesign, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zadávací dokumentaci a doplnění seznamu oslovených uchazečů v rámci zakázky malého rozsahu 
„Vizuální identita pro Liberec II“ 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora 
1. zajistit potřebné kroky k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na služby 
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„Vizuální identita pro Liberec“ 

2. vyzvat uchazeče k podání nabídky 

USNESENÍ Č. 631/2015 

Přijetí dotace od Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu, na 
realizaci projektu "Festival kulturního dědictví v partnerských městech Liberec 
a Žitava" 

Stručný obsah: Dne 30. 3. 2015 zažádal odbor sportu a cestovního ruchu o finanční podporu od 
Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu, na projekt „Festival kulturního dědictví 
v partnerských městech Liberec a Žitava“. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace od Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu, se sídlem Železná 24, 
110 00 Praha 1, IČ: 67776841 na projekt „Festival kulturního dědictví v partnerských městech 
Liberec a Žitava“ ve výši 2.000 EUR a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 632/2015 

Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním 
městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. 

Stručný obsah: Dodatkem č. 11 k nájemní smlouvě dochází ke snížení částky nájemného, které 
platí SML za pronájem sportovních objektů v souladu s nově schválenou částkou v rozpočtu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec 
a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 
mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. 

T: 31. 07. 2015 

USNESENÍ Č. 633/2015 
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Poskytnutí peněžitých darů 

Stručný obsah: Náměstkyně Ing. Karolína Hrbková, v jejíž gesci je Ekofond SML, doporučila 
primátorovi města jmenovat dvanáct hodnotitelů žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML. 
Osmi hodnotitelům nyní navrhuje udělit za tuto práci z přelomu května a června t. r. hrubou 
odměnu 130 Kč za zhodnocení každého projektu. Celkově půjde o 6 370 Kč. Zbylí čtyři 
hodnotitelé tuto činnost vykonávali v rámci pracovního poměru jako zaměstnanci SML. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám za hodnocení žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu 
statutárního města Liberec v měsících květnu a červnu 2015 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi tajemníkovi MML, vyplatit tyto peněžité dary v zúčtovacím období 
měsíce července 2015 

USNESENÍ Č. 634/2015 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p. o. 

Stručný obsah: Návrh odměny Bc. Jiřímu Blimlovi, řediteli příspěvkové organizace Městské lesy 
Liberec, podle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, 
Bc. Jiřímu Blimlovi, ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny 
Bc. Jiřímu Blimlovi ve výplatním termínu za měsíc červenec 2015 
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Přílohy: 
k usnesení č. 585/2015 
k usnesení č. 600/2015 
k usnesení č. 608/2015 
k usnesení č. 609/2015 
k usnesení č. 612/2015 
k usnesení č. 613/2015 

k usnesení č. 623/2015 
k usnesení č. 624/2015 
k usnesení č. 625/2015 
k usnesení č. 628/2015 
k usnesení č. 629/2015 
k usnesení č. 631/2015 

 

V Liberci dne 22. července 2015 

Mgr. Jan Korytář  Tibor Batthyány 
náměstek primátora primátor města 

 

brachova.katerina
Text napsaný psacím strojem
, v. r.

brachova.katerina
Text napsaný psacím strojem
, v. r.

brachova.katerina
Text napsaný psacím strojem

brachova.katerina
Text napsaný psacím strojem

brachova.katerina
Text napsaný psacím strojem



Příloha k usnesení č. 585/2015



Příloha k usnesení č. 585/2015



Příloha k usnesení č. 585/2015



 3

 
Důvodová zpráva 

 
Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a P4 Plaza s.r.o. předsta-
vuje nápravu stavu, vzniklého nestandardním postupem při užívání veřejného prostran-
ství (komunikace) pro vánoční trhy v rámci akce Advent 2012. P4 Plaza s.r.o. uhradí 
statutárnímu městu Liberec místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 
Kč 307 500,- a peněžitá částka ve shodné výši bude následně společnosti P4 Plaza s.r.o. 
zpětně poskytnuta na základě darovací smlouvy. 
 
 
 
Sled kauzy  
 
Statutární město Liberec (dále jen SML) pořádá vánoční trhy pro nejširší veřejnost dlouhodo-
bě ve dvou lokalitách: 1. na náměstí Dr. E. Beneše v prostoru před radnicí, 2. v ulici 5. května 
před NG Liberec Plaza. Organizátorem tržiště a souběžného kulturního programu je pak vždy 
soukromý subjekt. 
 
O povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace) v prostoru před radnicí 
vždy žádá samo město prostřednictvím odboru školství, kultury a sociálních věcí, takže je pak 
od místního poplatku osvobozeno. Tak tomu bylo i v letech 2011, 2012, 2013 a 2014, kdy 
byla organizátorem tržiště a kulturního programu fa Jiří Jaroš Propagace. 
 
V prostoru ulice 5. května byl sled žádostí o povolení zvláštního užívání veřejného pro-
stranství (organizace tržiště a kulturního programu) v předmětných letech následující: 
2011 – žadatel P4 Plaza s.r.o., organizátorem tržiště a kulturního programu byl p. Bohumil 
Fiala, záštitu nad akcí převzal tehdejší náměstek primátora pro školství, kulturu a sociální 
oblast (místní poplatek za toto užívání veřejného prostranství nebyl vybírán, protože v obecně 
závazné vyhlášce SML č. 8/2010 ve znění obecně závazné vyhlášky SML č. 5/2011, platné 
pro právní vztahy vzniklé do 31. 12. 2011, nebyly dotčené pozemky vyjmenovány jako veřej-
né prostranství, jejich užívání tedy nepodléhalo zpoplatnění místním poplatkem),  
2012 – žadatel P4 Plaza s.r.o., organizátorem tržiště a kulturního programu byl p. Bohumil 
Fiala (příloha č. 2), záštitu nad akcí převzal tehdejší náměstek primátora pro školství, kulturu 
A sociální oblast (místní poplatek byl v souladu s tehdejšími právními předpisy již vyměřen 
ve výši Kč 307 500,- Kč),  
2013 – žadatel SML, organizátorem tržiště a kulturního programu fa Jiří Jaroš Propagace 
(SML od poplatku osvobozeno), 
2014 – žadatel SML, organizátorem tržiště a kulturního programu byla fa Jiří Jaroš Propagace 
(SML od poplatku osvobozeno). 
 
Přestože společnost P4 Plaza s.r.o. postupovala v roce 2012 v dobré víře, na organizaci trhů a 
kulturního programu se fakticky nepodílela, vznikla jí dle obecně závazné vyhlášky statutár-
ního města Liberec povinnost uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 
území města. Proto požádala P4 Plaza s.r.o. odbor SK o možné řešení problému (viz. příloha 
č. 1). 
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Návrh řešení 
 
P4 Plaza s.r.o., resp. jí provozované NG Liberec Plaza se statutárním městem Liberec dlouho-
době spolupracuje na organizačním zajištění různých kulturních a společenských akcí (Libe-
recký jarmark, velikonoční trhy, vánoční trhy aj.), mj. poskytuje za nekomerčních podmínek 
připojení k elektrické síti, vyhrazuje ve svých garážích bezplatná parkovací stání pro účastní-
ky a návštěvníky akce atd. Stejně tak tomu bylo i v roce 2012.  
Jako možné řešení výše popsané problematiky se nabízí poskytnutí finančního daru spo-
lečnosti ve výši vyměřeného poplatku, přičemž darovací smlouva by byla po schválení 
zastupitelstvem města podepsána a částka odpovídající daru poskytnuta z rozpočtu od-
boru školství, kultury a sociálních věcí až po uhrazení vyměřeného místního poplatku na 
účet statutárního města Liberec. 
 
 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě a zastupitelstvu města návrh na 
finanční narovnání mezi oběma subjekty a doporučuje poskytnutí daru oproti úhradě 
vyměřeného místního poplatku schválit.  
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Žádost P4 Plaza s.r.o. o řešení  
2. Žádost P4 Plaza s.r.o. k povolení akce v roce 2012 
3. Dopis K.J.Svobody 
4. Darovací smlouva uzavřená mezi SML a P4 Plaza s.r.o. 
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Příloha č. 1 - Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní 

dopravě 

 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě  

pro rok 2015  
 

LK: číslo smlouvy: OLP/1270/2014 

SML: číslo smlouvy: 8/14/0090 

 
uzavřené dne 20. 10. 2014 

mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 

 

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

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

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

 

mezi 

 

1. Statutárním městem Liberec  

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

 IČ: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Bankovní spojení: 1089692/0800 

 Zastoupeným: Primátor Tibor Batthyány 

 

na straně jedné (dále jen „Město“) 

 

a 

 

2. Libereckým krajem  
 

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

 IČ: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 Bankovní spojení: 19-7964200287/0100 

 Zastoupeným: Hejtman Martin Půta 

 

na straně druhé (dále jen „Kraj“) 

 

společně se Statutárním městem Liberec dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají v souladu s odst. 5 Článku IV. výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 2 
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Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1)  Smluvní strany uzavřely dne 20. října 2014 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2015 č. LK: OLP/1270/2014 a č. SML: 8/14/0090 (dále 

jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 9. června 2015 Dodatek č. 

1. 

2)  Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl přijat z důvodu navýšení rozsahu provozovaných 

částí linek a spojů o 4.960 km a navýšení finančního příspěvku Kraje o 189.001 Kč. 

K navýšení dochází z důvodu prodloužení linky č. 545 018 do zastávky Bedřichov na 

základě požadavku Kraje. 

 

 

Článek II. 

Změny smlouvy 

 

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně znění odst. 2 v Článku III. Smlouvy, které nově zní 

takto: 

„2.  Město na základě smlouvy s dopravcem zajistí provozování částí linek a spojů dle 

přílohy č. 1 v celkovém rozsahu 91.006 km. Výše příspěvku závisí na počtu skutečně 

ujetých kilometrů a činí 38,105 Kč/km (zaokrouhleno).  

Kraj je dále na základě této smlouvy povinen Městu uhradit částku ve výši 5.220.000 

Kč, a to z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných spojů do IDOL.  

Celková výše částky, kterou je Kraj povinen Městu na základě této smlouvy uhradit 

činí maximálně 8.687.784 Kč (slovy: 

osmmilionůšestsetosmdesátsedmtisícsedmsetosmdesát čtyřikorunčeských). Město 

není oprávněno požadovat vyšší finanční příspěvky Kraje.“ 

 

2. Dodatkem č. 2 dochází ke změně znění odst. 5 v Článku III. Smlouvy, které nově zní 

takto: 

„5.  Čtvrtletní záloha bude zúčtována po skončení příslušného tříměsíčního období – 

ujeté kilometry krát jednotková sazba dle odst. 2 čl. III. této smlouvy plus 1.305.000 

Kč. Vyúčtování bude provedeno do 15 ti kalendářních dní následujícího čtvrtletí, 

daňový doklad bude mít splatnost 21 dnů. Přílohou vyúčtování bude statistika 

vytíženosti jednotlivých spojů na lince č. 545 018 s počty cestujících v úseku 

Rudolfov – Bedřichov získaných na základě dostupných technicko – 

technologických možností dopravce (např. z průzkumů, z dat IDOL, sčítacích 

kampaní atd.).“ 

 

3. Dodatkem č. 2 se mění příloha č. 1. Smlouvy. Nové znění přílohy č. 1. Smlouvy je 

přílohou tohoto dodatku. 
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 Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž 

dva stejnopisy obdrží Město a dva stejnopisy Kraj. 

 

2. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Libereckého č. …../15/RK ze dne 14. 7. 

2015 a Rady Statutárního města Liberce č. ……/2015 ze dne …….. 2015. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Martin Půta 

hejtman 

 
Tibor Batthyány  

primátor 
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Příloha č. 1 – Návrh dodatku č. 22 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatel-

né ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

___________________________________________________________________________ 

 

Dodatek č. 22 

 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1.5.2009 

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

(dále jen „Dodatek“) 

 

uzavřený mezi:  

 

Statutární město Liberec  

IČ: 002 62 978,  

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

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem,   

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

a  

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

IČ: 473 11 975,  

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,  

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

bauerem, PhD., místopředsedou představenstva  

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

 

uzavírají Dodatek č. 22 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 

a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné 

dopravy ze dne 1. 5. 2009 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

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

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

1. 5. 2009 (dále jen Smlouva). Dále byl dne 10. 6. 2015 mezi smluvními stranami uza-

vřen dodatek č. 20, který navyšuje poskytovaný příspěvek. 

2)  Tento Dodatek č. 22 ke Smlouvě se uzavírá z důvodu navýšení rozsahu provozování částí 

linek a spojů o 4.960 km a navýšení finančního příspěvku Kraje o 189.001,- Kč. K navý-
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šení dochází z důvodu prodloužení linky č. 545 018 do zastávky Bedřichov na základě 

požadavku Kraje.  

 

 

Článek II. 

Změny smlouvy 

1) Dodatkem č. 22 dochází ke změně znění odst. 1 článku III.  Dodatku č. 20, který 

nově zní takto: 

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

č. 1 v celkovém rozsahu 91.006 km za kompenzaci určenou podle počtu skutečně 

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

metr činí 38,105 (zaokrouhleno).  

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

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

do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). 

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

datku uhradit činí maximálně 8.687.784,- Kč (slovy: osmmilionůšestsetosmdesát-

sedmtisícsedmsetosmdesátčtyřikorunčeských). DPMLJ, a. s. není oprávněno poža-

dovat vyšší finanční příspěvky Města. 

 

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

nově zní takto: 

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

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

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

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

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

záloha bude zúčtována po skončení příslušného tříměsíčního období – ujeté kilometry 

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

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

bude mít splatnost 30 dnů. Přílohou vyúčtování bude statistika vytíženosti jednotli-

vých spojů na lince č. 545 018 s počty cestujících v úseku Rudolfov-Bedřichov získa-

ných  na základě dostupných technicko-technologických možností dopravce (např. 

z průzkumu, z dat IDOL, sčítacích kampaní atd.) 

 

III. 

 

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

v platnosti beze změny. 

 

 

 

 

 Článek IV. 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek byl za objednatele schválen na 13. schůzi rady města dne 21. 7. 2015  

usnesením č. ... 

 

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

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

osob uvedených v této smlouvě. 

 

 

 

 

 

         

ZA OBJEDNATELE:  

 

  

V Liberci dne   

 

 

  

Statutární město Liberec 

Tibor Batthyány, primátor města 

  

   

 

ZA DOPRAVCE:  

 

  

V Liberci dne   V Liberci dne 

 

 

 

__________________________________ 

  

 

 

__________________________________ 

Dopravní podnik měst Liberce a Jab-

lonce nad Nisou, a. s. 

Ing. Martin Čulík, předseda představenstva 

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablon-

ce nad Nisou, a. s. 

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD, místopřed-

seda představenstva 
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Příloha: Provozní řád Dětského dopravního hřiště Liberec 

 

 

 

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU s.p.o. 

110 15 Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 12 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ   ŘÁD   DDH 

 

 

 

 

 Provozní řád DDH upravuje povinnosti provozovatele a uživatelů objektu. 

Provozovatel dětského dopravního hřiště je povinen seznámit s provozním 

řádem všechny zaměstnance objektu a zajistí jeho vyvěšení na viditelném 

veřejně přístupném místě (místech) u vstupu na hřiště s uvedením nabytí jeho 

platnosti a kontaktním telefonem zřizovatele a provozovatele DDH. 

 
 

I. Údaje o  DDH  
 

1.1 Typ DDH: (stálé, mobilní, výcviková plocha) 

 

Název DDH:  Dětské dopravní hřiště Liberec    
 

Adresa DDH: Zhořelecká 147, Liberec I – Staré město, 460 01  

  

 

Zřizovatel DDH:  

Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku 
 

Jeho statutární zástupce-odpovědná osoba: 

Andrea Šedová, referent oddělení hospodářské správy, Liebiegova vila, 

Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec, tel.: 485 243 504 

 

Provozovatel DDH-odpovědná osoba: 

Bc. Daniela Bušková, vedoucí odboru prevence kriminality a tisková 
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mluvčí, tř. 1. máje 108/48, 460 02 Liberec 2, tel.: 488 578 152 
 

 

 

Vyučující na DDH: 

Anna Böhmová, tel.: 739500999  

 

 Roční kapacita DDH: 1200 žáků ZŠ dle tematického plánu BESIP-MD, 

                                      300 dětí 1 st.  ZŠ a MŠ – ostatní dopravní výchova 

                                      700 dětí – DDH, akce pro veřejnost   

 

 

 

Datum otevření:   1.11. 2014  

 

 

1.2 Formy aktivit na DDH 

 Využití DDH v dopoledních hodinách – výuka dopravní výchovy: 

ZŠ, MŠ, ... 8.00 – 13.00 PO-PÁ; čt od 14-17 hod. pro veřejnost 

 

 

 Využití DDH v odpoledních hodinách: 

           čtvrtky od 14-17 hod. pro zájmové útvary  

 MŠ- dle domluvy, ale oni chtějí jen dopoledne 

 ŠD -  dle domluvy 

 organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, 

 občanská sdružení  

 rodiče s dětmi 

aj. 

 Mimo dobu určenou pro realizaci řádné výuky dopravní výchovy je možné 

komerční využití DDH ve vyhrazené době pouze se souhlasem zřizovatele 

 

 

1.3 Využití DDH  
 

 Výuka dopravní výchovy  

 Dopravní soutěže  

 Zájmové činnosti (brusle, prkna, malé moto, apod.)  

 MŠ, DDM, SVČ  

 

 

     2.1 Provoz týkající se aktivit určených dětem a mládeži 
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 Denně (pondělí – pátek)  8-13;  

 otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek od 14-17 hod.  

 Úprava dle místních podmínek 

 

     2.2  Vstup do prostoru DDH 

 

 Do objektu DDH je možno vstupovat vchodem (vchody) z ulice Lužická a 

Zhořelecká; 

 Zaměstnanci a návštěvníci DDH (skupiny žáků s pedagogickým doprovodem 

a další) mohou používat v době od 8hodin do 14 hodin všechny uvedené 

vchody; 

 DDH mohou využívat žáci s rodiči a mládež, děti do 6 let pouze v doprovodu 

rodičů nebo pedagogického dozoru 

 

    2.3 Vyučovací režim  

 

 Začátek vyučování v 8.00 hodin; 

 Výuka musí být ukončena nejpozději do 14.00 hodin; 

 Vyučovací hodina trvá 45 minut; 

 Délka přestávky je 10 minut mezi 1. a 2. hodinou. Po 2. vyučovací hodině 20 

minut. Mezi 3. a 4. vyučovací hodinou bude přestávka (5 minut) 

organizována dle potřeby DDH. Mezi 4. a 5. vyučovací hodinou bude 

přestávka trvat 10 minut; 

 O účastnících výcviku a výuky dopravní výchovy vede vyučující na DDH 

záznam („Záznam o výuce a výcviku na DDH“); 

 Pro vstup účastníků jiných akcí mimo řádnou výuku dopravní výchovy, 

včetně volnočasových aktivit musí organizátor akce vyhotovit přehled o 

počtech zúčastněných a druhu aktivit. 

 

 

2.4  Povinnosti zřizovatele DDH 

 

Pokud není dohodou stanoveno jinak, je zřizovatel povinen zabezpečovat: 

 

  Údržbu DDH, jeho opravy; 

  Přednostní opravy havárií, které ohrožují bezpečnost návštěvníků DDH,     

          zhoršují hygienické podmínky, či jinak omezují provoz DDH; 

  Dodávku elektřiny a její měření; 

  Vytápění objektu, je-li k dispozici, dodávku teplé a užitkové vody; 

  Úklid objektu, odvoz odpadků; 

      Technické prostředky požární ochrany, včetně dokumentace požární 
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ochrany   

     dle platné právní normy; 

      Ostrahu objektu. 

 

          2.5  Povinnosti provozovatele DDH            

          Pokud není stanoveno jinak, je provozovatel povinen: 
 

 Užívat prostory ke sjednanému účelu, k jeho změně může dojít pouze na 

základě písemné dohody zřizovatele a provozovatele DDH; 

 Provádět běžnou údržbu a drobné opravy spojené s provozem DDH; 

 Provádět jakékoliv stavební úpravy pouze se souhlasem zřizovatele; 

 Být operativně ve spojení se zřizovatelem pro možnost řešení 

mimořádných událostí; 

 Používat DDH s péčí řádného hospodáře; 

 Umožnit pracovníkům zřizovatele a krajského koordinačního pracoviště 

BESIP vstup do prostor DDH za účelem kontroly jeho stavu, výuky a 

výcviku dopravní výchovy, provedení inventarizace majetku; 

 Umožnit pracovníkovi krajského koordinačního pracoviště BESIP 

manipulaci s majetkem, který byl na DDH zapůjčen za účelem výuky 

dopravní výchovy (metodický materiál, jízdní kola, apod.). 

 

 

III. Bezpečnostní pokyny a zásady poskytování první 

pomoci 
 

 Nezbytnou první pomoc poskytuje vyučující na DDH ve spolupráci 

s pedagogickým doprovodem; 

 Pobyt žáků a mladistvých je umožněn pouze v případě příznivého počasí a 

nehrozícího smogového nebezpečí  

 Během pobytu venku není žákům a mladistvým povoleno běhat, skákat po 

lavičkách a ničit zeleň 

 Žáci a mladiství se při pohybu v areálu a komunikacích DDH musí chovat 

tak, aby neohrožovaly bezpečnost ostatních osob. Důsledně dbají pokynů pe-

dagogického dozoru, nebo doprovodu 

 Při používání DDH a jízdě na jízdních kolech, koloběžkách, tří a čtyřkolkách 

musí účastníci používat ochrannou přílbu schváleného typu (zákon č. 

361/2000 Sb., § 58, odst. 1);  v rámci oblečení je doporučeno, aby nohavice 

přesahovaly přes kolena a rukávy přes lokty; 

 Na DDH se nesmí používat technické prostředky (jízdní kola, tří a čtyřkolky, 

koloběžky), za stav dopravních prostředků určených pro použití v areálu 

DDH (kola, koloběžky čtyřkolky apod.) odpovídá provozovatel, který 

provádí pravidelné kontroly technického stavu. Kontroly technického stavu 
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je oprávněna provádět písemně pověřená osoba provozovatele, starší 18ti let, 

zdravotně a fyzicky způsobilá se vzděláním strojního zaměření (údržbář, 

mechanik apod..) 

 Použití dopravního prostředku v areálu je dovoleno pouze v případě, že byla 

provedena prohlídka technického stavu dopravního prostředku a o této 

prohlídce byl vystaven písemný protokol. Interval technických kontrol stavu 

dopravních prostředků bude probíhat 2x ročně.  

 Provozovatel a pedagogický dozor je povinen provést vizuální kontrolu 

technického stavu dopravního prostředku. Pokud jsou na dopravním 

prostředku zjištěny nebezpečné závady typu nefunkční brzdy, chybějící dráty 

v kolech, uvolněná řídítka, sedlo apod.  nesmí se dopravní prostředek použít 

do odstranění závad a provedení prohlídky pověřenou osobou provozovatele 
 Na účastníky řádné výuky dopravní výchovy zpravidla v dopoledních 

hodinách se v případě škodní události účastníka výuky vztahuje pojištění 

sjednané konkrétní školou, jejíž vedení žáky na DDH vyslalo; 

 Za systém pojištění škodních událostí v době konání volnočasových aktivit 

na DDH je zodpovědný provozovatel DDH ve spolupráci se zřizovatelem 

DDH; za bezpečnost dětí organizovaných ve skupině odpovídá její vedoucí, v 

případě jednotlivců, za tyto odpovídají rodiče; 

 Za systém pojištění škodních událostí v době konání ostatních akcí na DDH 

je zodpovědný organizátor akce ve spolupráci s provozovatelem a 

zřizovatelem DDH; 

 Kázeňské přestupky řeší pedagogický doprovod dané skupiny dětí. 

Pedagogický doprovod po celou dobu výuky dopravní výchovy odpovídá za 

kázeň a bezpečnost svěřených dětí; 

 Nedílnou přílohou provozního řádu musí být pojmenování a vyhodnocení 

možných rizik spojených s činností na DDH; 

 

 

 

 

Je zakázáno: 

 V průběhu pobytu v areálu DDH je zakázáno všem osobám jakýmkoli 

způsobem zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů včetně venkovního 

osvětlení a funkce signalizace 
 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat, upravovat, měnit či 

demontovat svislé vodorovné dopravní značení v areálu 
 Vstupovat na DDH při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sníh, náledí, 

viditelnost); 

 V celém areálu DDH je zakázáno kouření, používání otevřeného ohně nebo 

jiných zdrojů zapálení, užívání alkoholu, nebo jiných toxických a 

návykových látek, rovněž je v areálu zakázán pohyb zvířat, nebo jízda 
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motorovými vozidly po komunikacích určených pro výukové účely 
  konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky; 

 Užívat DDH při jeho nebezpečném poškození 

 

HASIČI: 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 

POLICIE: 158 

MĚSTSKÁ POLICIE: 156 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112 
 

Tento provozní řád nabývá platnost dnem vydání a platí do jeho následující aktualizace. 

 

V Liberci      Dne …............................... 

 

Zřizovatel:                                                            Provozovatel:  

statutární město Liberec                                       Městská Policie Liberec 

Bc. David Novotný                                            Mgr. Ladislav Krajčík 
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Příloha č.6 - katastrální mapy + soupis dotčených parcel SML 
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Příloha č.7 - katastrální mapy + soupis dotčených parcel SML 

 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 613/2015



 15 

Příloha č.8 - katastrální mapy + soupis dotčených parcel SML 
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Příloha č.1 – Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

 

Vážený uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec, a ve věcech zadávání 

této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:  

 

„ULICE KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“. 

Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

Uchazeč Sídlo IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 26177005 3.498.432,92 

STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 4.541.201,36 

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1   45274924 3.581.579,- 

 

Uchazeči vyloučení z účasti v zadávacím řízení 

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 

V rámci zadávacího řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky uchazečů: 

 

Uchazeč IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Konečné 

pořadí 

COLAS CZ, a.s. 26177005 3.498.432,92 1. 

EUROVIA CS, a.s. 45274924 3.581.579,- 2. 

STRABAG a.s. 60838744 4.541.201,36 3. 

 

Příloha k usnesení č. 623/2015



 5 

Výsledek hodnocení včetně odůvodnění 

V rámci tohoto zadávacího řízení byly hodnoceny tři nabídky, a to podle jediného hodnotícího kritéria – výše 

nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky nabídl uchazeč COLAS 

CZ, a.s., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na prvním místě.  

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

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

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č.2 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

„ULICE KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“ 

 

 
Na základě doporučení hodnotící komise 

 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 

na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 
 

COLAS CZ, a.s. 

IČ 26177005 

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

s nabídkovou cenou: 3.498.432,92 Kč bez DPH 

(4.233.103,83 Kč vč. DPH) 
 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 21.7.2015 

     

 

 

    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

 

Za zadavatele: ……........................................ 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č.1 – Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

 

Vážený uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec, a ve věcech zadávání 

této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:  

„Oprava komunikace Puškinova“. 

Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

Uchazeč Sídlo IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 26177005 5.928.757,52 

M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice 42196868 5.881.328,14 

STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 5.667.753,15 

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1   45274924 5.939.596,- 

Uchazeči vyloučení z účasti ve výběrovém řízení 

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. 

V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky uchazečů: 

Uchazeč IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Konečné 

pořadí 

STRABAG a.s. 60838744 5.667.753,15 1. 

M - SILNICE a.s. 42196868 5.881.328,14 2. 

COLAS CZ, a.s. 26177005 5.928.757,52 3. 

EUROVIA CS, a.s. 45274924 5.939.596,- 4. 
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Výsledek hodnocení včetně odůvodnění 

V rámci tohoto zadávacího řízení byly hodnoceny čtyři nabídky, a to podle jediného hodnotícího kritéria – 

výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky nabídl uchazeč 

STRABAG a.s., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na prvním místě.  

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

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

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č.2 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

„Oprava komunikace Puškinova“ 

 

 

Na základě doporučení hodnotící komise 

 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 

na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 
 

STRABAG a.s. 

IČ 60838744 

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

s nabídkovou cenou: 5.667.753,15 Kč bez DPH 

(6.857.981,31 Kč vč. DPH) 
 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 21.7.2015 

     

 

 

    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

 

Za zadavatele: ……........................................ 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č.1 – Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

 

Oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Vážený uchazeči,  

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec, a ve věcech zadávání 

této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:  

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

Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů: 

Uchazeč Sídlo IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 26177005 4.970.137,26 

M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice 42196868 4.875.850,81 

STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744 5.056.344,56 

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1   45274924 5.082.685,- 

SWIETELSKY stavební 

s.r.o. 

Pražská tř. 495/58, 370 04 České 

Budějovice 
48035599 5.040.217,40 

SaM silnice a mosty a.s. 
Máchova 1129, 470 01 Česká 

Lípa 
25018094 5.083.395,63 

Uchazeči vyloučení z účasti ve výběrovém řízení 

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. 
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V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky uchazečů: 

Uchazeč IČ 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Konečné 

pořadí 

M - SILNICE a.s. 42196868 4.875.850,81 1. 

COLAS CZ, a.s. 26177005 4.970.137,26 2. 

SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 5.040.217,40 3. 

STRABAG a.s. 60838744 5.056.344,56 4. 

EUROVIA CS, a.s. 45274924 5.082.685,- 5. 

SaM silnice a mosty a.s. 25018094 5.083.395,63 6. 

 

Výsledek hodnocení včetně odůvodnění 

V rámci tohoto zadávacího řízení byly hodnoceny čtyři nabídky, a to podle jediného hodnotícího kritéria – 

výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky nabídl uchazeč M - 

SILNICE a.s., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na prvním místě.  

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

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

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č.2 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

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

 

 
Na základě doporučení hodnotící komise 

 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 

na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

 

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: 
 

M - SILNICE a.s. 

IČ 42196868 

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

s nabídkovou cenou: 4.875.850,81 Kč bez DPH 

(5.899.779,48 Kč vč. DPH) 
 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 21.7.2015 

     

 

 

    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

 

Za zadavatele: ……........................................ 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 
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Příloha č. 1 – Seznam sborů dobrovolných hasičů 

Seznam SDH: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Ni-

sou  
se sídlem U Tělocvičny 871,460 11 Liberec 30 

IČ 640 39 242 

účet č. 197 379 519/0300 vedený u ČSOB, a.s. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Vesec  

se sídlem U Družiny 812, 463 12  Liberec 25 

IČ 467 44 495 

účet č. 0 980 948 349/800 vedený u České spořitelny 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Růžodol  

se sídlem Jánošíkova 591/4, 460 01  Liberec 11 

IČ 640 39 234 

účet č. 25 00 595 433/2010 vedený u Fio Banky   

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Pilínkov  

se sídlem Puškinova 136, 463 12 Liberec 24 

IČ 640 39 226 

účet č. 986 218 339/0800 vedený u České spořitelny 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Machnín  

se sídlem K Bedřichovce 258, 460 01 Liberec 33 

IČ 651 00 204 

účet č. 175 281 967/0300 vedený u Poštovní spořitelny   

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Krásná Studánka  

se sídlem Dětřichovská 268, 460 01 Liberec 31 

IČ 640 39 153 

účet č. 170 818 729/0300 vedený u Poštovní spořitelny   

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Karlinky  

se sídlem Irkutská 120, 460 10 Liberec 18 

IČ 640 39 366 

účet č. 213 126 889/0300 vedený u ČSOB, a.s. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Horní Hanychov  

se sídlem Ještědská 230, 460 08 Liberec 19 

IČ 467 49 969 

účet č. 216 547 515/0300 vedený u Poštovní spořitelny   
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Příloha č. 2 - Vzorový návrh smlouvy mezi SML a SDH 

DOHODA O SPOLUPRÁCI 
 
Statutární město Liberec 
Sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 

Doručovací adresa:  

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

- na straně jedné (dále jen „SML“) 

 

A 

 

SDH – celý název dle rejstříku 

Se sídlem: 

Zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ……….. pod spisovou 

značkou ……..Zastoupené:  

 

- na straně druhé (dále jen „SDH“) 

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto 
dohodu o spolupráci: 

          

Čl. I. 

Předmět dohody 

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem vzájemné spolupráce v oblasti jejich základ-
ního poslání a činností.  

Základním posláním a předmětem činnosti SML pro účely této dohody je správa a údržba 
místních komunikací na území statutárního města pro zajištění bezpečnosti silničního provo-
zu ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších před-
pisů. 

Smluvní strany se dohodly na spolupráci při odstraňování následků mimořádných událostí na 
pozemních komunikacích v působnosti SML, přičemž tato spolupráce nebude narušovat zá-
konnou odpovědnost a působnost  JSDH a zákonnou odpovědnost a působnost statutárního 
města Liberec při správě a údržbě pozemních komunikací na území SML. Práva a povinnosti 
smluvních stran plynoucí z právního řádu České republiky nejsou touto smlouvou dotčena.  

Smluvní strany se dohodly, že za provedené práce v rozsahu dohodnutých prací náleží SDH 
úhrada nákladů, kterou je SML povinno hradit.   

 

Čl. II. 

Závazky SDH 
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1) SDH zajistí předávání aktualizované přílohy č. 1 obsahující „Kontaktní údaje SDH“, vždy, 
když dojde k zásadní změně údajů uvedených v této příloze. Aktualizace bude předána 
kontaktní osobě uvedené v příloze č. 2 této dohody. 

2) Členové SDH jsou povinni dorazit na místo mimořádné události do 30 minut od okamžiku 
kontaktování/nahlášení. Hlášení bude učiněno na kontakt pro hlášení událostí uvedený 
v příloze č.1. Hlášení může být učiněno zástupcem SML, tj. správcem komunikace, HZS 
LK případně Městskou policií Liberec. V případě ohlášení události prostřednictvím SMS 
dojde bez zbytečného odkladu k telefonickému potvrzení o přijetí hlášení a upřesnění po-
třebných informací.  

3) JSDH  při plnění základních úkolů jednotek požární ochrany SDH, zejména při zásazích 
na pozemních komunikacích ve správě SML, provede zásah na komunikaci v rozsahu li-
kvidačních prací za účelem obnovení sjízdnosti komunikace (posyp sorbentem a úklid, 
odstranění zbytků provozních kapalin či trosek vozidel, odstranění jiných překážek silnič-
ního provozu např. padlých stromů a jejich částí apod.).  

Přesahuje-li mimořádná událost možnosti JSDH či její působnost, nedostačuje-li vybave-
ní a množství materiálu (např. sorbent) či je-li na místě mimořádné události nutná čin-
nost, která je nad rámec úkolů JSDH, jakož i při mimořádných událostech velkého rozsa-
hu, kontaktuje JSDH dispečerské pracoviště odboru správy veřejného majetku statutár-
ního města Liberec a bude dohodnut další postup spočívající například v povolání další 
jednotky SDH či jiného subjektu. 

   

4) V případě poškození součástí či příslušenství pozemní komunikace informuje SDH ces-
tou operačního střediska dispečerské pracoviště odboru správy veřejného majetku statu-
tárního města Liberec. 

 
5) SDH zpracuje souhrnnou čtvrtletní žádost o úhradu skutečně provedených prací při ře-

šení každé jednotlivé mimořádné události na komunikaci ve správě SML. V žádosti bude 
uvedeno: počet mimořádných události, celkovou délku trvání při zásahu, počet zasahují-
cích osob, bankovní spojení a variabilní symbol, a odešle na určené kontaktní místo (ad-
resu).  

 
6) Člen SDH určený přílohou č.1 zašle čtvrtletně výkaz spotřeby sorbetu pracovníku odboru 

správy veřejného majetku. Ve výkazu bude uvedeno datum, místo a evidenční číslo udá-
losti, předpokládaný viník nebo viník, jeli znám (jméno, registrační značka vozidla), 
množství a typ spotřebovaného sorbetu. Dále v něm bude uvedeno zůstatkové množství 
sorbetu k datu vytvoření výkazu a záznam o snížení a navýšení skladových zásob. 

 

 

Čl. III. 

Závazky SML 

1) Provádět úhradu nákladů členů SDH spojených s řešením mimořádných událostí na zá-
kladě předložené žádosti o náhradu nákladů, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení souhrnné čtvrtletní žádosti. 

 
2) SML zajistí předávání aktualizované přílohy č. 2 obsahující „Kontaktní údaje dispečerské 

pracoviště odboru správy veřejného majetku statutárního města Liberec“ vždy, když do-
jde k zásadní změně údajů uvedených v této příloze. Aktualizace bude předána kontaktní 
osobě uvedené v příloze č. 1 této dohody. 
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3) Dispečerské pracoviště odboru správy veřejného majetku statutárního města Liberec 
koordinuje ve smyslu této smlouvy činnost dodavatelských a subdodavatelských subjektů 
v případě, kdy je jim svěřena správa komunikací. 

4) Na žádost SDH, pracovníka určeného v příloze č.1, zajistí odbor správy veřejného majet-
ku statutárního města Liberec doplnění sorbentu jednotkám SDH. 

 

Čl. IV. 
Závazky obou smluvních stran 

1) Vzájemné informování a konzultace v oblasti uzavřených vzájemných závazků. 

2) Obě strany dohody se budou neprodleně informovat o mimořádných událostech, skuteč-
nostech a důležitých stavech, které svým charakterem, rozsahem a následky mohou zá-
sadně ovlivnit činnost smluvních stran (například úniky nebezpečných látek na komuni-
kace, rozsáhlé hromadné havárie, kalamitní stavy apod.).  

3) Vzájemná výměna informací, poznatků, metodických postupů, zkušeností z odborných 
školení, teoretických i praktických seminářů, výcviků a ze zásahové činnosti.  

4) Konzultování při tvorbě předpisů pro oblast společného zásahu smluvních stran. 

5) Vzájemná spolupráce a kooperace při přípravě, provádění a vyhodnocování taktických 
a prověřovacích cvičení. 

6) Smluvní strany budou vždy při řízení společného zásahu a záchranných prací vycházet 
z platných právních předpisů.  

7) Smluvní strany se shodli na úplatě za provedení činností v souladu s touto dohodou a to, 
200,- Kč za 1 hodinu na jednoho člena sboru dobrovolných hasičů.  

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

1) Na základě této dohody se SML nestává ostatní složkou integrovaného záchranného 
systému podle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

2) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou dva roky ode dne podpisu oběma smluvními 
stranami a může být měněna na základě vzájemného souhlasu smluvních stran písem-
nými očíslovanými dodatky, které jsou nedílnou součástí této dohody. 

3) Každá ze smluvních stran může tuto dohodu písemně vypovědět a to bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce násle-
dujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dva.  

5) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

6) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. …../2015 ze dne 
21.7.2015. 

7) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy : 

č. 1 – Přehled kontaktů na SDH       1 list 

č. 2 – Přehled kontaktů na SML a kontaktní spojení pro řešení  

 mimořádných událostí       1 list 
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V Liberci  dne                    V Liberci dne  

 

 

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

           

  Tibor Batthyány 

 primátor města      
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Příloha č. 5 – Mail ze dne 9.7.2015 pro Ing. Chramostu + nákres dlažby 

 

 

 

From: Ing.arch. Radim Kousal [mailto:kousal@siadesign.cz]  
Sent: Wednesday, July 8, 2015 2:01 PM 

To: 'Chramosta Jiří' 

Subject: FW: scan 

 

Vážený pane inženýre, 

 

v příloze vám zasílám skicu varianty opravy dlažby Soukenného náměstí s využitím 89% stá-

vající dlažby a s doplněním cca 100 m2 mozaikou 80/80/60.  

Po dohodě s primátorem, že by se zhotovily dva vzorky opravy dlažby cca 2 krát 2 m. Jeden 

viz. skica a druhý štípaná mozaika 60/60/40. A po měsíci by se provedly pojezdové zkoušky 

atd. 

Považuji  to za rozumné a taktické řešení. 

 

Zdravím, Radim Kousal 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU  
Z PROSTŘEDKŮ ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI 

 

8-15-5589 - A 

uzavřená mezi  
 
Česko-německým fondem budoucnosti, nadačním fondem 
Železná 24, 110 00 Praha 1 
IČ: 67776841 
Bankovní spojení: 513 169 004 / 2700 
IBAN: CZ68 2700 0000 000 513 169 020 SWIFT: BACXCZPP 
registrace v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 206 
Zastoupen řediteli sekretariátu: PhDr. Joachimem Brussem a PhDr. Tomášem Jelínkem, PhD. 

(jako strana poskytující příspěvek, dále jen Fond) 

a 

Statutární město Liberec 
Žadatel / statutární zástupce:  Tibor  Batthyány 
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
IČ: 00262978 
Bankovní spojení: 000000-0001089692 / 0800 
IBAN: CZ29 0800 0000 0000 0108 9692 SWIFT/BIC:  GIBACZPX 

(jako strana přijímající příspěvek, dále jen Příjemce) 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Smluvní strany uzavřely dnešního dne smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci níže uvedeného projektu: 
Festival kulturního dědictví v partnerských městech Liberec a Žitava 

Číslo projektové žádosti: 8-15-5589 
Datum schválení projektu: 23.06.2015 

Výše příspěvku: do 2 000 EUR 
 

II. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 

A. Příspěvek je Příjemci poskytnut na realizaci projektu, a to v rozsahu popsaném v projektové žádosti, pokud 
není stanoveno jinak v oddílu II. bodu E nebo v oddílu VII. 

B. Příspěvek je poskytnut přísně účelově a je určen pouze na krytí nákladů souvisejících s projektem. Přehled 
schválených nákladů je uveden v oddílu VII.  

C. Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit Fondu veškeré změny, které mohou ovlivnit plánovanou realizaci 
projektu, ať už vznikly z jakéhokoliv důvodu, projednat s Fondem další postup a požádat jej o souhlas 
s provedením změn, přičemž bez předchozího souhlasu Fondu není Příjemce oprávněn změny provést. Jde 
především o tyto změny: počet a časový rámec plánovaných aktivit, počet účastníků, intenzita spolupráce 
s partnerem z druhé země, změny v rozpočtu projektu (viz oddíl VII.). V případě nedodržení tohoto postupu je 
Fond oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení již vyplacené části příspěvku. 

D. V případě změn schválených v souladu s oddílem II. bodem C je Fond s ohledem na rozsah a druh změn 
oprávněn snížit příspěvek nebo požadovat částečné či úplné vrácení již vyplaceného příspěvku. 

E. Zvláštní podmínky: účel příspěvku je definován v seznamu schválených výdajů (viz bod VII).  

 

III. ZPRÁVY O PROJEKTU 

A. Příjemce se zavazuje předložit Fondu závěrečnou zprávu k projektu. Dále se zavazuje předložit Fondu 
průběžnou zprávu či průběžné zprávy, je-li tak stanoveno v oddílu III. bodě E. 

B. Příjemce se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu a průběžné zprávy v souladu s pokyny uvedenými 
v oddílu VI. a předložit tuto zprávu (tyto zprávy) v termínech uvedených v oddíle III. bodě E. Tyto termíny mohou 
být změněny pouze dohodou stran po schválení správní radou Fondu. 
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C. Příjemce se zavazuje, že bude Fondu poskytovat veškerou součinnost při kontrole podkladů projektu a na 
žádost Fondu umožní kdykoli kontrolu celkového účetnictví projektu i jednotlivých položek pověřeným 
zaměstnancům Fondu popř. i třetím osobám určeným Fondem.  

D. Při nedodržení podmínek stanovených v oddílu III., bodech A. až C. je Fond oprávněn požadovat vrácení 
vyplaceného příspěvku nebo příspěvek nevyplatit.  

E. Termíny pro předložení zpráv o projektu: 
 
Druh zprávy Nejpozději dne 

Závěrečná zpráva 31.12.2015 
 

IV. PLATBY 
 
Poskytnutý příspěvek bude vyplacen převodem na účet Příjemce v následujících termínech: 
 
Termín platby Částka a měna 

Po podpisu smlouvy Příjemcem a 
Fondem, popřípadě splnění zvláštních 
podmínek, pokud byly touto smlouvou 
stanoveny (oddíl II. bod E) 

2 000 EUR 

 

V. PLATNOST SMLOUVY 

A. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. 

B. Příjemce je oprávněn použít poskytnutý příspěvek na hrazení nákladů vzniklých nejdříve v den schválení 
projektové žádosti Fondem. 

C. Příjemce je oprávněn čerpat příspěvek nejpozději do: 30.11.2015. Toto datum může být změněno pouze 
dohodou stran a po schválení správní radou Fondu.  

D. Příjemce se zavazuje po uplynutí lhůty stanovené v oddíle V. bodě C vrátit do 10 dnů nevyčerpaný zůstatek 
na účet Fondu. Fond může ve výjimečných případech písemně povolit dočerpání finančního zůstatku 
poskytnutých prostředků pro další účely podpořeného projektu. V případě, že nedojde k realizaci projektu, je 
Příjemce neprodleně po ukončení projektu, nejpozději pak k termínu uvedenému v oddíle V. bodě C, vrátit na 
účet Fondu poskytnutý příspěvek v plné výši. 
 

VI. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 
 

A) Základní ustanovení 
 

1) Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese Příjemce.  

2) Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit Fondu veškeré změny ve struktuře své organizace, ovlivňující 
rozhodujícím způsobem jeho činnost, změnu statutárního zástupce a koordinátora projektu, změnu sídla nebo 
zrušení Příjemce.  

3) V případě zrušení Příjemce je povinností Příjemce vrátit do 10 dnů na účet Fondu nevyčerpaný zůstatek 
finančních prostředků a použitou část příspěvku ve stejné lhůtě vyúčtovat. 

4) Příjemce je povinen při jakémkoliv porušení smluvních povinností, zejména v případě použití příspěvku pro 
jiný než sjednaný účel, vrátit obdržený příspěvek do 10 dnů ode dne doručení výzvy Fondu k vrácení příspěvku. 
V případě prodlení s vrácením příspěvku dle předchozí věty je Příjemce povinen uhradit Fondu také úroky 
z prodlení v zákonné výši.  

5) Odstoupení od smlouvy ze strany Fondu musí být učiněno písemně s uvedením důvodu a musí být 
doručeno Příjemci. Příjemce musí své odstoupení od smlouvy Fondu včas (tj. před obdržením prostředků) sdělit 
písemně s uvedením důvodů. Pokud již prostředky na projekt v plné či částečné výši obdržel, nemůže již 
Příjemce od smlouvy odstoupit a platí ustanovení oddílu V. bodu D. 

6) Příjemce se zavazuje, že předem oznámí Fondu místo a termíny konání veškerých aktivit souvisejících 
s podpořeným projektem. Fond si vyhrazuje právo navštívit Příjemce a zúčastnit se aktivit v rámci projektu. 
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B) Náležitosti zpráv o projektu  
 

1) Průběžná zpráva se skládá z těchto částí: 

 vyúčtování příslušné splátky příspěvku, zpracované na formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách Fondu (http://fb.cz/) nebo v on-line aplikaci pro podávání žádostí 

 účetní dokumentace (viz VI. C). 

 

2) Závěrečná zpráva se skládá z těchto částí: 

 obsahová zpráva v češtině nebo němčině 

 dokumentace průběhu projektu (fotografie, propagační materiály, seznamy účastníků apod.) 

 celkové vyúčtování příspěvku, resp. jeho poslední splátky, zpracované na formuláři, který je k dispozici 
na internetových stránkách Fondu (http://fb.cz/) nebo v on-line aplikaci pro podávání žádostí)  

 účetní dokumentace (viz VI. C). 

 
 
C) Hlavní zásady vyúčtování příspěvku 
 

1) Vyúčtování musí odpovídat schváleným výdajům projektu (viz oddíl VII.), nedá-li Fond Příjemci písemný 
souhlas ke změně výdajové části rozpočtu projektu. 

2) Podíl příspěvku poskytnutého Fondem nesmí překročit 50 % celkových nákladů (příjmů). Pouze u projektů 
Tématu roku je tato hranice 70 %. 

3) V závěrečné účetní zprávě musí být jmenovitě uvedeny další zdroje financování včetně vlastního podílu, 
výše všech příspěvků na projekt a účel jejich použití. 

4) Příjemce se zavazuje uvést ve vyúčtování příspěvku Fondu případné zisky vyplývající z prostředků 
poskytnutých Fondem a zároveň dohodnout s Fondem jejich další využití. Příspěvek z Fondu není určen 
k uhrazení DPH, pokud je Příjemce plátcem této daně.  

5) Termín zahájení a ukončení čerpání příspěvku je stanoven v oddílu V. této smlouvy. 

6) Nestanoví-li Fond jinak, je Příjemce povinen vyúčtovat pouze výdaje hrazené z příspěvku Fondu. 

7) Výdaje musí být doloženy kopiemi prvotních dokladů (smlouvy, faktury aj.), ze kterých tyto výdaje plynou, a 
dále úhradovými doklady (výpisy z účtů, výdajové pokladní doklady aj). 

8) Z dokladů musí být zřejmé, že dané výdaje vznikly v souvislosti s projektem. 

9) Poskytnuté kopie dokladů musí souhlasit s originály v účetnictví žadatele. 

10) Účetní doklady musí mít náležitosti stanovené zákonem. Na originálech dokladů, které byly hrazeny z více 
zdrojů, musí být navíc uvedeny podíly jednotlivých přispěvovatelů včetně podílu Fondu. 

11) Veškeré účetní doklady musí být očíslovány (od čísla 1) a seřazeny podle pořadí výdajů ve formuláři Fondu.   
U výpisů z účtu je třeba označit příslušný převod číslem dokladu.    

12) Další náležitosti účetních dokladů a způsob dokládání jednotlivých typů výdajů (cestovní náklady, honoráře 
apod.) definují závazné Podrobné pokyny k vyúčtování příspěvku Fondu, které jsou publikovány na 
internetových stránkách Fondu (http://fb.cz/). 
 
D) Hlavní zásady publicity projektu 
 

1) Příjemce se zavazuje při publicitě projektu poukazovat prostřednictvím loga Fondu, závaznými formulacemi 
stanovenými Fondem a dalšími prostředky na finanční spoluúčast Fondu při realizaci projektu. Závazné 
Podrobné pokyny k publicitě projektů pro jednotlivé oblasti podpory včetně formulací stanovených Fondem jsou 
zveřejněny na internetových stránkách Fondu (http://fb.cz/). 

2) Příjemce se zavazuje, že bude shromažďovat fotografie, články z tisku, internetové odkazy a jiné 
doprovodné materiály (pokud možno v elektronické podobě) o projektu a poskytne tyto matriály Fondu za 
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účelem další prezentace projektu (především na internetových stránkách Fondu). Autorská práva za účelem 
publikování uvedených materiálů Fondem zajišťuje Příjemce. 
 
 

VII. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH VÝDAJŮ  

Tabulka obsahuje přehled výdajů hrazených Fondem, jak byly uvedeny v projektové žádosti. Dle tohoto 
přehledu bude probíhat kontrola vyúčtování. Postup v případě změn výdajů upravuje oddíl II. bod C. 

* znamená, že byla schválena částka až do výše požadovaného příspěvku na danou položku. 

Celková výše příspěvku: do 2 000 EUR 

NÁZEV POLOŽKY požadováno SCHVÁLENO 

Barevný dvoujazyčný plakát, 500 ks, A1 150 EUR 135 EUR 

Náklady na překlady 500 EUR 500 EUR 

Doprava  účastníků "European Heritage Days" do Liberce a Žitavy (12. 9., 
13. 9.) 

1 365 EUR 1 365 EUR 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

A. Ve všech záležitostech touto smlouvou přímo neupravených budou uplatňovány příslušné platné právní 
předpisy České republiky. 

 
B. 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. 

C. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č…. /2015 ze dne 21. 7. 2015. 
 
 
Za Příjemce: 
 
 
…………….....…            .........….............................................. 
Datum                    Tibor  Batthyány 
 
 
 

  
Za Fond: 
 
…………… 

  

 
Datum 

 
PhDr. Joachim Bruss 

 
PhDr. Tomáš Jelínek, PhD. 
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