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– červen 2015 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města 
dne 24. 9. 2015 

USNESENÍ Č. 709/2015 

Majetkoprávní operace – Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII/2 ze dne 20. 11. 2012 
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 STL plynovodu a plynovodních 
přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 2944, 3213, 6010/1, 
6010/2, 6034 k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 272 95 567, za konečnou cenu 1.000,- 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 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 399/2015/2 ze dne 19. 5. 2015 
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 (akce: prodloužení STL plynovodu a uložení 
plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích / p. č. 1562/5, 1567/2, 1568/8, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 23.160,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

c) 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 (akce: přeložka STL plynovodu), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1568/2, 1568/11, k. ú. Rochlice u Liberce, 
pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou 
cenu 27.060,- 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 

3. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ: 
a) zrušuje usnesení č. 126/2015/1 ze dne 17. 2. 2015 
b2) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN a rozpojovací skříň SR522 v pilíři), 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2787/4, k. ú. Liberec, kterého 
je statutární město Liberec spoluvlastníkem, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 2.371,- 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 
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4.  
a) zrušuje usnesení č. 38/2014 – 10 ze dne 21. 1. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích p. č. 426/5, k. ú. Doubí u Liberce ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 426/1, 
428/1,429,425, k. ú. Doubí u Liberce, jejichž vlastníkem jsou v současné době: Ing. Jiří 
Tůma a Mgr. Milena Tůmová, č. p. 153, 561 23 Luková za konečnou cenu 13.200,- Kč bez 
DPH, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě 

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. 710/2015 

Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec 

Stručný obsah: Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit přípravu přístavby Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje a dojde k vypořádání pozemků pod již stojícími stavbami 
v areálu letiště – narovnání vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 879/2014 bod 2. z 15. RM konané dne 9. 9. 2014 ve znění: 

a) zrušuje dohodou stávající nájemní smlouvu č.1400/97/081 s Územní střediskem záchranné 
služby Liberec, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 63 Liberec 1, kde výpověď 
nabyde účinnosti s podpisem nové nájemní smlouvy 

b) schvaluje pronájem pozemků p. č. 1428/1- část (4.474 m²), 1428/28 – část (51 m²), 1428/29- 
část (363 m²), 1428/31(295 m²),  1428/33 – část (13 m²), 1428/34 – část (2.495 m²), 1428/36 
– část (104 m²), 1428/39 – část (1.337 m²), 1428/46 (72 m²), 1439/1 – část (3.814 m²), 
1439/4 (760 m²), (dle GP č. 1466 - 176/2014, který bude přílohou nájemní smlouvy), vše 
k. ú. Růžodol I. za účelem plánované stavby a užívání heliportu s naplněním požadavků na 
noční provoz se vzletovou a přibližovací rovinou ze dvou směrů na dobu 45 let za roční 
nájemné 100.000,- Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, 
IČ: 46744991, zastoupenou ředitelem organizace MUDr. Vladimírem Hadačem, se sídlem 
Husova 976/37, 46001 Liberec 1 

s o u h l a s í  

1. s variantním řešením č. 1: 
se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1428/34 o vým. cca 550 m2, části p. č.1439/1 o vým. 
cca 2.096 m2, p. č.1439/10 o vým.1.392 m2 a p. č.1439/13 o vým. 62 m2, vše k. ú. Růžodol I, 
do vlastnictví Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace, 
IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 za cenu dle znaleckého posudku; 

2. se záměrem prodeje pozemků p. č. 1428//9 o vým. 882 m2, 1428/10 o vým. 887 m2 
a 1428/65 (odděleného z pozemku p. č.1428/12 dle GP č. 1413-108/2013 ze dne 25. 6. 2013) 
o vým. 1.011 m2, vše k. ú. Růžodol I. formou výběrového řízení s předkupním právem 
vlastníka objektů na pozemku p. č. 1428/9 a 1428/10, k. ú. Růžodol I., za cenu dle 
znaleckého posudku, nejméně však za cenu 1,679.000,- Kč; 
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3. se záměrem prodeje pozemku p. č. 1439/11, k. ú. Růžodol I. o výměře 83 m2 formou 
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka budovy na pozemku p. č. 1439/11, k. ú. 
Růžodol I. za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 56.000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 9. 2015 

USNESENÍ Č. 711/2015 

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

Stručný obsah: Důvodem předložení materiálu je vývoj hodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu MŠ Kytička – Burianova 972/2, Liberec 6 – úprava dispozice pro zřízení ambulance 
DC Sluníčko a rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské školce. Dne 27. 8. 2015 se sešla 
hodnotící komice, která projednala nabídky všech uchazečů, nabídky byly seřazeny dle jediného 
kritéria - ceny. Vzhledem k vyloučení uchazeče s nejnižší cenou, firmy FURSTAN s.r.o., pro 
nesplnění kvalifikačních předpokladů, je další v pořadí firma PASALI s.r.o., která pro město 
nyní realizuje dvě VZMR, a to konkrétně ZŠ Švermova – budova A stavební úpravy 2015 
a ZŠ U soudu – změna dispozice šaten. Vzhledem k těžkým komplikacím, které způsobuje firma 
nedodržováním smlouvy o dílo, dohod, ignorováním výzev investora a špatnou kvalitou díla, 
navrhujeme schválení výjimky a oslovení dalšího uchazeče v pořadí. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky na realizaci zakázky „MŠ Kytička – Burianova 972/2, Liberec 6 – úprava 
dispozice pro zřízení ambulance DC Sluníčko a rekonstrukce sociálek v mateřské školce“; 

2. vyloučení firmy PASTALI s.r.o, IČ: 24737364 z další účasti v předmětné VZMR; 

3. výběr a oslovení firmy, která předložila v pořadí třetí nejnižší cenovou nabídku, pana 
Tomáše Dubce, IČ: 03834654 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy ve spolupráci s odborem právním 
a veřejných zakázek, zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče Pastali s.r.o. dle přílohy 
č. 3 po doložení všech dokladů panem Tomášem Dubcem, uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s výše uvedeným, adresou Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1, IČ: 03834654 

T: 18. 9. 2015 
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USNESENÍ Č. 712/2015 

Souhlas se zapojením základních škol do projektu financovaného z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) a s přijetím dotace 

Stručný obsah: MŠMT vyhlásilo výzvu č. 57, jejímž cílem je podpora realizace kurikulární 
reformy škol a školských zařízení. Výzva je zaměřena na podporu technických dovedností 
a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém, německém nebo 
francouzském jazyce formou blended learningu žáků na druhém stupni základní školy. Podpora 
bude v roce 2015 poskytnuta nejvýše 13 základním školám zřizovaných SML a to formou 
nevratné finanční pomoci (dotace). Informace o přiznání dotace a výše finančních prostředků 
bude známa po schválení žádostí poskytovatelem dotace. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zapojením základních škol do projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (výzva 57) a s přijetím dotace: 
1. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 
2. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
3. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
5. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 
6. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 
7. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 
8. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 
9. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
10. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
11. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 
12. Základní škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 
13. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 713/2015 

Žádost ZOO Liberec o schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR 

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost zoologické 
zahrady o schválení přijetí dotace ve výši 1 949 299,00 Kč a souhlas s podepsáním smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi SFŽP ČR a ZOO Liberec na environmentální vzdělávání zoopedagogů 
v zoologických zahradách. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí neinvestiční dotace ve výši 1 949 299,00 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR pro 
Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci na akci "Udržování a posilování kvality 
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EVVO prostřednictvím zoologických zahrad v ČR a výchova k udržitelnému rozvoji 
prostřednictvím tématu ohrožených druhů zvířat" a podepsání smlouvy mezi SFŽP ČR a ZOO 
Liberec na poskytnutí podpory ve výši 1 949 299,00 Kč v souladu s Rozhodnutím MŽP ČR 
č. 3221562  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit 
MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 

Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod č. LB/1140/EP/A/PRK/02 v rámci projektu Bazén 
Liberec, r. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01140 

Stručný obsah: Vrácení dotace na základě doručených protokolů z kontrol projektu Bazén 
Liberec a námitkového řízení ke kontrolním zjištěním č. 1 a č. 2, které byly zamítnuty 
a následně byla poskytovatelem dotace vystavena „Výzva k vrácení dotace dotčené 
nesrovnalostí“ ve výši 24 066 751,07 Kč. Tato částka je splatná do 20 kalendářních dnů od 
doručení této výzvy (od 27. 8. 2015) na účet poskytovatele dotace Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod. 

Tento byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 714/2015 

Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu Vybrané elektronické služby statutárního města 
Liberec a jeho organizací" (CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 

Stručný obsah: Při přípravě zadávací dokumentace na dodávku SW pro systém řídící kontroly 
a SW pro systém dopravního plánování a modelování bylo zjištěno, že implementace SW pro 
finanční řízení je zahrnuta v projektu Otevřené město (CZ.1.06/2.1.00/09.07305). Jednalo by se 
tak o duplicitní implementaci v rámci statutárního města a proto nebude část aktivity finanční 
řízení v tomto projektu realizována. Došlo tedy ke změně v klíčových aktivitách, finanční řízení 
nebude realizováno a dojde ke snížení poskytnuté dotace. Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
(změna) z 31. 7. 2015 byla změněna, ponížena poskytnutá dotace na 2.248.301,- Kč 
(85% způsobilých výdajů projektu). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 31. 7. 2015 na projekt Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací" dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 9. 2015 
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USNESENÍ Č. 715/2015 

Návrh členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci 
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. 

Stručný obsah: Členstvím v nevládní neziskové organizaci „CIVINET Česká a Slovenská 
republika, z.s.“ získá statutární město Liberec možnost pravidelného informování o akcích, 
novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility z měst z celé EU a dále přístup 
k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS. Členství přinese možnost podpory 
při přípravě Plánu udržitelné mobility. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se členstvím statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká 
a Slovenská republika, z. s., IČ 03519996, se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno  

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města Liberec: 
1. schválit podání žádosti o členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. 
2. souhlasit se zněním základních dokumentů CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., dle 

příloh, tj. stanovy, deklarace zájmu o členství a přihláška do CIVINET 
3. pověřit zastupováním statutárního města Liberec na všech valných hromadách a jednáních 

spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. a podpisem příslušných dokumentů 
náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na přistoupení statutárního města 
Liberec k CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. ke schválení zastupitelstvu města 

T: 16. 9. 2015 

USNESENÍ Č. 716/2015 

Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je aktualizace podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P na komunikacích ve vlastnictví SML. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města 
Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, dle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
návrhem „Podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P“ zajistit postup dle těchto podmínek 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 717/2015 

Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemku“ v ulici Pastýřská před vjezdem do 
areálu územního odboru na ppč. 534 k. ú. Liberec pro služební účely Policie ČR 

Stručné shrnutí: Policie ČR žádá o výpůjčku pozemku parc. č. 534 v k. ú. Liberec před 
služebnou v ul. Pastýřská a to z důvodu rekonstrukce svého areálu. Po dobu rekonstrukce 
areálu by byla tato vozidla parkována na pozemku SML přímo proti tomuto vjezdu, čímž by 
došlo i ke zvýšení rychlosti a operativnosti zásahu těchto vozidel. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku části pozemku parc. č. 534 v k. ú. Liberec o výměře cca 354 m2 dle zákresu v mapě 
v příloze č. 2 pro ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje na dobu určitou do 
30. listopadu 2015 za účelem využívání pozemku pro parkování služebních vozidel Policie ČR 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření smlouvy 
o výpůjčce 

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 718/2015 

Zpráva o hospodaření DPMLJ za 1. pol. 2015 

Stručný obsah: DMPLJ předkládá dle stanov společnosti zprávu o hospodaření za 1. pol. 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s. k 30. 6. 2015 dle přílohy 

USNESENÍ Č. 719/2015 

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 „Dohody o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
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přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi společností 
Integra stavby a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec jako postupníkem 
a Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 
Liberec jako postupitelem, jejímž předmětem je postoupení ve prospěch postupníka 
veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze Smlouvy o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené 
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 dle přílohy č. 2 

2. Pro stavbu „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ předložený 
návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi společností Integra stavby a.s., 
IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec jako postupníkem a Statutárním městem 
Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako 
postupitelem, jejímž předmětem je postoupení ve prospěch postupníka veškerých práv 
a povinností vyplývajících postupiteli ze Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené 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 dle přílohy č. 1.  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení předložených 
návrhů „Dohod o postoupení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení “ pro akce „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek 
Vratislavická-Krejčího“ a „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření příslušných smluvních 
dokumentů 

T: 09/2015 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 720/2015 

Účast studentky při jednání hodnotící komise 

Stručný obsah: Statutární město Liberec oslovila studentka Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty umění a desingu se žádostí o účast při jednáních hodnotící 
komise pro účely svého studia 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účast studentky BcA. Elišky Karešové, při jednáních hodnotící komise ve výběrovém řízení 
„Vizuální identita pro Liberec II“ za předpokladu, že bude dodržena mlčenlivost dle § 75 odstavec 
6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou v práci 
použita žádná konkrétní jména a jiné skutečnosti 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 721/2015 

Vyhodnocení 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. výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Zpracování dokumentace nového návrhu 
územního plánu Liberec“ 

2. uzavření příslušného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s vybraným uchazečem společností 
SAUL s.r.o., U Domoviny 491/1, 46001 Liberec 4, IČ 432 242 29, dle přílohy č. 7 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít příslušný dodatek č. 4 s vybraným uchazečem 
společností SAUL s.r.o., U Domoviny 491/1, 46001 Liberec 4, IČ 432 242 29 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 722/2015 

Návrh harmonogramu dokončení transformace řídící struktury vybraných 
městských akciových společností 

Stručný obsah: Harmonogram dokončení transformace řídící struktury vybraných městských 
akciových společností upřesňuje postup pro aktualizaci strategických dokumentů firem a změny 
jejich vedení na manažerský model, ve kterém zástupci vlastníka obsazují pouze kontrolní nebo 
správní orgán (dozorčí nebo správní radu, podle zvolené řídící struktury). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

harmonogram dokončení transformace řídící struktury společností Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s., Technické služby města Liberce a.s., Sportovní areál Ještěd a.s. 
a Liberecká IS, a.s. dle důvodové zprávy 

a  d o p o r u č u j e  

zástupcům SML v představenstvech zmíněných společností postupovat dle přiloženého 
harmonogramu a řídit se dalším postupem dle důvodové zprávy 

  



 
 
 

11

Přílohy: 
k usnesení č. 707/2015 
k usnesení č. 708/2015 
k usnesení č. 714/2015 
k usnesení č. 716/2015 

k usnesení č. 718/2015 
k usnesení č. 719/2015 
k usnesení č. 721/2015 
k usnesení č. 722/2015 

 

V Liberci dne 9. září 2015 

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

 



Příloha k usnesení č. 707/2015



Příloha k usnesení č. 707/2015



Příloha k usnesení č. 707/2015



Příloha k usnesení č. 708/2015



Příloha k usnesení č. 708/2015



Příloha k usnesení č. 708/2015



P íloha . 1
Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015



Příloha k usnesení č. 714/2015
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Příloha č. 1 – aktualizovaný návrh - Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na 

komunikacích a ostatních pozemcích ve vlastnictví města Liberec osobám těžce zdravotně 

postiženým 

Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví 

města Liberec osobám těžce zdravotně postiženým schválené usnesením Rady města 

Liberec č. …/2015  ze dne ... . … . 2015 

 

Vyhrazené stání motorového vozidla se zřizuje pouze v ojedinělých a odůvodněných přípa-

dech těžce zdravotně postiženým občanům, držitelům platného průkazu ZTP nebo ZTP/P a 

parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O 7 

(příloha č. 12 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích). Povolení se vydává na základě žádosti o povolení zvláštního užívání komuni-

kace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, která se předkládá odboru dopravy Magistrátu města Liberec. Na zřízení vyhrazené-

ho stání motorového vozidla není v souladu s § 67 odst. 8 zákona 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, právní nárok. 

O zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla v  blízkosti svého bydliště může požádat 

osoba (nebo zákonný zástupce či opatrovník), které bylo vydáno speciální označení vozidla 

přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, na základě přizna-

ných mimořádných výhod dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdra-

votním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„žadatel“). 

K vydání povolení je nutný souhlas vlastníka komunikace, který vydává odbor správy veřej-

ného majetku se souhlasem rady města. Statutární město Liberec prostřednictvím odboru 

správy veřejného majetku jako vlastník umožní zřídit na místní komunikaci vyhrazené stání 

pouze za splnění následujících podmínek. 

 

1. Vyplnění žádosti a podání žádosti na odbor dopravy magistrátu města Liberec o zřízení 

vyhrazeného stání pro motorové vozidlo, kterou žadatel doloží písemným potvrzením prak-

tického lékaře (vzor v příloze č. 1). Potvrzení praktického lékaře musí jednoznačně vyjadřo-

vat závažnost zdravotního stavu žadatele, a že jeho zdravotní stav vyžaduje, aby vozidlo by-

lo vedeno jako nezbytný dopravní prostředek s potřebou parkování v blízkosti bydliště. 

2. Žadatel nebo osoba, která žije se žadatelem ve společné domácnosti, je provozovatelem 

motorového vozidla, musí mít řidičské oprávnění, platný řidičský průkaz a být zdravotně 

způsobilý k řízení motorového vozidla. 

Příloha k usnesení č. 716/2015
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3. Žadatel nesmí mít možnost motorové vozidlo parkovat v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na 

svém pozemku nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště, což doloží čestným 

prohlášením. 

4. Žadatel zajistí na vlastní náklady oprávněnou osobou označit vyhrazenou část místní komu-

nikace vodorovným dopravním značením a zřídit svislé dopravní značení se znakem mezi-

národního symbolu přístupnosti podle schváleného dopravního značení odborem dopravy a 

Policií ČR. Užité dopravní značení musí být schváleného provedení a typu popř. materiálu, 

který má atest pro použití na pozemních komunikacích. 

5. Žadatel nese náklady spojené se správou, údržbou a obnovou schváleného, 

popř. odstraněním dopravního značení po ukončení platnosti příslušného rozhodnutí. Zna-

čení musí být po celou dobu platnosti povolení ve stavu, který zaručuje správnou viditelnost 

a čitelnost. 

6. Žadatel bude na místě vyhrazeného stání udržovat pořádek a čistotu včetně zimní údržby. 

V případě prováděné opravy komunikace je žadatel povinen vyhrazené parkovací místo 

uvolnit. 

7. Platnost souhlasu k vydání povolení ke zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla je 

omezena platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, maximálně však na dobu 5 let. Pokud trvají 

okolnosti, za kterých bylo povolení vydáno, může uživatel před uplynutím termínu platnosti 

vydaného povolení požádat o nové rozhodnutí. Nepožádá-li uživatel o vydání nového roz-

hodnutí, vyhrazené parkovací stání zanikne a je povinen zajistit odstranění značení. 

8. Vyhrazené parkovací stání bude využíváno celoročně, a to výhradně pro potřeby žadatele. 

9. Uživatel parkovacího stání neprodleně oznámí povolujícímu orgánu každou změnu, která by 

měla vliv na podmínky rozhodnutí a zároveň předloží veškeré doklady. 

10. Parkující vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravují-

cí osobu těžce zdravotně postiženou za předním nebo zadním sklem vozidla, v případě, že 

se jedná o vyhrazené místo na registrační značku příslušného vozidla, není označení průka-

zem nutné. 

11. V případě, že v předmětném prostoru, ve kterém je povoleno vyhrazené parkovací místo pro 

držitele průkazu ZTP či ZTP/P, dojde z důvodu veřejného zájmu ke změně dopravního re-

žimu či jiným okolnostem, které znemožní povolené vyhrazené parkovací stání zachovat, 

může být vyhrazené parkovací stání po předchozím projednání přesunuto či zrušeno bez ná-

roku na náhradu vzniklých nákladů žadatele. Žadatel může zažádat o výjimku z tohoto pra-

vidla a požádat Radu města o náhradu nákladů. 
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12. V případě porušení podmínek k vydání souhlasu či rozhodnutí, budou ze strany odboru 

správy veřejného majetku předávány odboru dopravy Magistrátu města Liberec podněty 

k zahájení řízení o zrušení povolení. 

 

 

 

příloha č. 1 – vzorový obsah potvrzení lékaře 

 

Lékařské potvrzení č. 
Toto lékařské potvrzení je vydáváno za účelem vyřízení žádosti  o vydání povolení ke zvlášt-
nímu užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 
o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen užívání vyhrazeného 
parkovacího stání. 

 

Potvrzuji tímto, že těžké zdravotní postižení žadatele 

Pana/paní: jméno a příjmení 

Narozeného: datum narození  

spojené se snížením mobility či orientace je takového charakteru, že vyžaduje v místně jeho 
bydliště vyhrazené parkovací stání z důvodu nutnosti co nejmenší vzdálenosti zaparkované-
ho vozidla, které používá jako nezbytný dopravní prostředek.  

Výše jmenovaná osoba není bez asistence (osoby či zdravotnického prostředku) schopna 
chůze delší než 100m bez zvýšeného rizika úrazu či jiných zdravotních komplikací.  

 

Praktický lékař žadatele 

 

MUDr. jméno a příjmení, razítko, popis 
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Příloha č.1. – návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ - „Revitalizace Roch-

lice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 

Dohoda o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050429 (7/15/0049) 

č. 7/15/0064 

uzavřená dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Článek I. 

Smluvní strany 
1.   STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČO: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

Telefon: 485 243 111 

Fax: 485 243 113 

bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

na straně jedné jako „postupitel“ 

 

a 

 
2.   Integra stavby a.s. 

PSČ, sídlo: 460 01, Hrádecká 156, Liberec 

zastoupená: Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem 

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391 

bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-3778870297/0100 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Petr Turek  

na straně druhé jako „postupník“ 

společně také jako „smluvní strany“ 

 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 

Dohodu o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie 

(dále jen „Dohoda“) 

 

Článek II. 

Úvodní ustanovení 

1. Postupitel jako žadatel uzavřel shora uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s provozovatelem ČEZ Distribuce, 

a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín (dále také jako „postoupená strana“), 
na jejímž základě se postupitel jako žadatel zavázal na základě písemné výzvy od provozovatele 
do 30 dnů od jejího doručení uzavřít konečnou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení 
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určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska provozovatele ze dne 22.6.2015 

ev.č. 8120050429 na stavbu ČEZ  Liberec, Haškova – přeložka kVN, kNN (dále jen „přeložka“). 

Tato přeložka je vyvolaná stavbou statutárního města Liberec „Revitalizace Rochlice – úprava 

komunikace Pazderkova, Haškova“. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky 

činí 199.563,12 Kč. 

 

Článek III. 

Předmět Dohody 

1. Předmětem této Dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to 

veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ze které 

nebylo dosud plněno. 
2. Postupitel dnem vyslovení souhlasu postoupené strany s postoupením tímto postupuje ve pro-

spěch postupníka veškerá práva a povinnosti vyplývající postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické ener-
gie. 

3. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s doklady s tím 

spojenými, a to zejména předmětnou Smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribuč-

ního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. 

 

 

Článek IV. 

Úplata za postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie 

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že postoupení práv a povinností z příslušné smlouvy je na 

základě ujednání uvedených v. čl. II a III této Dohody mezi smluvními stranami bezúplatné. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občan-

ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 

okamžikem vyslovení Souhlasu s obsahem této Dohody ze strany provozovatele jakožto postou-
pené strany. 

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po jednom 

stejnopise obdrží každá ze smluvních stran této Dohody a jeden stejnopis obdrží i postoupená 

strana. 
4. Tuto Dohodu lze měnit pouze v písemné formě, a to formou vzestupně číslovaných dodatků. 
5. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 

nebo judikatury soudů bude u některého z ustanovení této Dohody shledán důvod neplatnosti 

právního úkonu, Dohoda jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat 

pouze tu část Dohody, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné 

ustanovení doplnit nebo nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu 

právních předpisů, aby smyslu a účelu této Dohody bylo dosaženo. 
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody: 

 Příloha č.1 - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050429 (7/15/0049) 

Příloha k usnesení č. 719/2015



 7 

7. Smluvní strany souhlasí, že tato Dohoda může být zveřejněna na webových stránkách Statutární-

ho města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 

smlouvě. 

8. Tato Dohoda je uzavírána na základě usnesení rady města č. … ze dne … . 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se 

vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsled-
ku plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je pro-
jevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle, že nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jedno-
stranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné 

ze smluvních stran ani není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany 

níže podpisy osob oprávněných za ně jednat. 

 

 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne  

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor Ing. Petr Turek, statutární ředitel 
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Příloha č.2 – návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ - „Revitalizace Roch-

lice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího“ 

Dohoda o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050430 (7/15/0048) 

č. 7/15/0063 

uzavřená dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Článek I. 

Smluvní strany 
1.   STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem 

IČO: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

Telefon: 485 243 111 

Fax: 485 243 113 

bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800 

na straně jedné jako „postupitel“ 

 

a 

 
2.   Integra stavby a.s. 

PSČ, sídlo: 460 01, Hrádecká 156, Liberec 

zastoupená: Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem 

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391 

bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-3778870297/0100 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Petr Turek  

na straně druhé jako „postupník“ 

společně také jako „smluvní strany“ 

 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 

Dohodu o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie 

(dále jen „Dohoda“) 

 

Článek II. 

Úvodní ustanovení 

1. Postupitel jako žadatel uzavřel shora uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s provozovatelem ČEZ Distribuce, 

a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín (dále také jako „postoupená strana“), 
na jejímž základě se postupitel jako žadatel zavázal na základě písemné výzvy od provozovatele 

do 30 dnů od jejího doručení uzavřít konečnou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení 
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určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska provozovatele ze dne 22.6.2015 

ev.č. 8120050430 na stavbu ČEZ  Liberec – Pazderkova – přeložka kNN (dále jen „přeložka“). 

Tato přeložka je vyvolaná stavbou statutárního města Liberec „Revitalizace Rochlice – úprava 

komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“. Předběžný odhad celkových realizačních 

nákladů přeložky činí 69.644,55 Kč. 

 

Článek III. 

Předmět Dohody 

1. Předmětem této Dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to 

veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ze které 

nebylo dosud plněno. 
2. Postupitel dnem vyslovení souhlasu postoupené strany s postoupením tímto postupuje ve pro-

spěch postupníka veškerá práva a povinnosti vyplývající postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické ener-
gie. 

3. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s doklady s tím 

spojenými, a to zejména předmětnou Smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribuč-

ního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. 

 

 

Článek IV. 

Úplata za postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie 

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že postoupení práv a povinností z příslušné smlouvy je na 

základě ujednání uvedených v. čl. II a III této Dohody mezi smluvními stranami bezúplatné. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občan-

ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 

okamžikem vyslovení Souhlasu s obsahem této Dohody ze strany provozovatele jakožto postou-
pené strany. 

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po jednom 
stejnopise obdrží každá ze smluvních stran této Dohody a jeden stejnopis obdrží i postoupená 

strana. 
4. Tuto Dohodu lze měnit pouze v písemné formě, a to formou vzestupně číslovaných dodatků. 
5. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 

nebo judikatury soudů bude u některého z ustanovení této Dohody shledán důvod neplatnosti 

právního úkonu, Dohoda jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat 

pouze tu část Dohody, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné 

ustanovení doplnit nebo nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu 

právních předpisů, aby smyslu a účelu této Dohody bylo dosaženo. 
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody: 

 Příloha č.1 - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050430 (7/15/0048) 
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7. Smluvní strany souhlasí, že tato Dohoda může být zveřejněna na webových stránkách Statutární-

ho města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 

smlouvě. 

8. Tato Dohoda je uzavírána na základě usnesení rady města č. … ze dne … . 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se 

vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsled-
ku plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je pro-
jevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle, že nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jedno-
stranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné 

ze smluvních stran ani není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany 
níže podpisy osob oprávněných za ně jednat. 

 

 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne  

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor Ing. Petr Turek, statutární ředitel 
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Důvodová zpráva 
 
Stručný obsah: Harmonogram dokončení transformace řídící struktury vybraných 
městských akciových společností upřesňuje postup pro aktualizaci strategických doku-
mentů firem a změny jejich vedení na manažerský model, ve kterém zástupci vlastníka 
obsazují pouze kontrolní nebo správní orgán (dozorčí nebo správní radu, podle zvolené 
řídící struktury). 
 
Jednou z priorit vedení SML je zefektivnění řízení městských společností rozdělením vlast-
nických (kontrolních) a výkonných (manažerských) kompetencí. Cílový stav je popsán 
v programovém prohlášení koalice: 
Ve společnostech se 100% nebo výrazně majoritním podílem zavedeme model, v němž před-
stavenstvo tvoří management společnosti a zástupci města obsazují dozorčí radu s posílenými 
pravomocemi. Dozorčí rady těchto společností budou předkládat pravidelně (1x ročně) zprá-
vu o stavu dané společnosti.  
 
Proces transformace byl zahájen hloubkovými audity ve čtyřech městských společnostech, 
které budou dokončeny v průběhu září 2015. SML jako akcionář očekává, že výstupy auditů 
budou představenstvy firem využity jako podklad ke zvýšení efektivity hospodaření jednotli-
vých městských společností. 
 
Další fází transformace je formulace dlouhodobého zadání pro management. Zadání v podobě 
aktualizovaného strategického dokumentu doporučuje akcionář představenstvům firem kon-
zultovat s gesčním náměstkem, příslušnými odbory magistrátu a s RM tak, aby odráželo 
střednědobé i dlouhodobé cíle vlastníka v jím zřízených firmách. 
 
Posledním krokem v transformaci je změna stanov městských společností. To vyžaduje návrh 
složení a kompetencí statutárních orgánů a návrh volby monistické nebo dualistické struktury 
firmy. Tyto návrhy akcionář očekává od jednotlivých představenstev. Základním požadavkem 
je snížení počtu členů výkonných orgánů firem a přesun zástupců vlastníka z výkonných or-
gánů do orgánů kontrolních nebo správních (dozorčí rada nebo správní rada).  
 
Rada města doporučuje členům představenstev městských společností postupovat v přípravě 
transformace koordinovaně a pověřuje člena rady města J. Šedlbauera organizací těchto čin-
ností. 
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 
Přílohy: 
 
1) Harmonogram dokončení transformace vybraných městských akciových společností 
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Příloha 1: Harmonogram dokončení transformace vybraných městských akciových spo-
lečností 
 
8. 9.  schválení harmonogramu dokončení transformace na RM (Kysela, Korytář) 
09 zahájení prací na aktualizaci strategického dokumentu a na návrhu nové struk-

tury řízení firmy (představenstva) 
10  předložení návrhu nové struktury řízení firem do RM (předsedové představen-

stev) 
11  konzultace aktualizace strategického dokumentu s gesčním náměstkem a věcně 

příslušnými odbory magistrátu, projednání v RM (předsedové představenstev) 
11  legislativní úprava stanov městských společností (Kysela, RM) 
12  projednání a schválení aktualizovaných strategických dokumentů (představen-

stva) 
11-12  valné hromady městských společností, přijetí upravených stanov, dokončení 

transformace 
průběžně dle potřeby: koordinační a pracovní schůzky členů představenstev městských spo-

lečností (Šedlbauer) 
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