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USNESENÍ Č. 898/2015 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
Změny usnesení – věcná břemena služebnosti 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 359/2013/I/1ze dne 21. 5. 2013 
b) 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. 1523 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 12.800,-Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 747/2013/I/5 ze dne 1. 10. 2013 
b) 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. 2686/1 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 274.500,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 986/2014/IV/2 ze dne 7. 10. 2014 
b) 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. 2133/1 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 1.000,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 131/2014/II/1 ze dne 18. 2. 2014 
b) 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. 2632/1 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 23.500,-Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

a  u k l á d á  

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

T: 05/2016 
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USNESENÍ Č. 899/2015 

Námět Jednotného řízení municipálních obchodních společností statutárního 
města Liberce 

Stručný obsah: Předkládaný návrh obsahuje zadání záměru, jehož účelem je zvýšení 
informovanosti o fungování MOS Liberec u volených zástupců města Liberec a veřejnosti 
a zvýšení efektivity fungování MOS Liberec. V dokumentu jsou popsány cíle a jednotlivé kroky 
vedoucí k jejich naplnění včetně odhadu nákladů a časové náročnosti. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

námět Jednotného řízení municipálních obchodních společností statutárního města Liberce dle 
přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve spolupráci s Petrem 
Neuhäuserem, vedoucím odboru kanceláře primátora, společností Libereckou IS, a.s. a společností 
Dynatech s.r.o. aby: 

1. předložil radě města záměr projektu dle směrnice projektového řízení 

2. zajistil plán záměru s rozložením na jednotlivé projekty včetně zdrojů na jejich realizaci 

T: 29. 2. 2016 

3. nárokoval finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů v rozpočtu města 
2016 a 2017 

T: dle návrhů na rozpočet a rozpočtová opatření 

4. zajistil realizaci jednotlivých projektů dle zpracovaného plánu 

T: 31. 12. 2017 

5. informoval radu města o průběhu jednotlivých projektu 

T: červen 2016 

T: listopad 2016 

T: červen 2017 

T: listopad 2017 

T: průběžně dle potřeby 
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Návrh projektu Rozvoj metropolitní sítě optických vláken Liberec MAN v letech 
2016 – 2021 

Stručný obsah: Předkládaný návrh obsahuje základní zadání tří projektů rozvoje sítě, jejichž 
účelem je: 
 vytvoření prostředí a zpřístupnění moderních informačních technologií pro základní školy 

a příspěvkové organizace města připojením ZŠ a zbývajících objektů PO SML na MAN 
 zvýšení využití a výnosů z metropolitní optické sítě připojením dalších subjektů 

z veřejnosprávní a komerční sféry 
 vyšší využití majetku města, který doposud není v metropolitní optické síti zapojen jeho 

dovybavením optickými technologiemi a zapojením do MAN v rámci jejího rozvoje. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 900/2015 

Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické 
služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ a Licenční smlouvy 

Stručný obsah: Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ je provedena změna v příloze č. 2 – 
Kontaktní osoby Smlouvy o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické služby statutárního 
města Liberec a jeho organizací – SŘK. Byla zaměněna kontaktní osoba Daniel Franko za 
kontaktní osobu Jaroslava Hocká.  
Při realizaci zakázky se dodavatel zavazuje poskytnout SML licence (užívací práva 
k softwarovému nástroji) pro komplexní podporu systému řídící kontroly pro další organizace 
městské skupiny. Licenční smlouva zaručuje SML poskytnutí užívacích práv k softwarovému 
nástroji. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické 
služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ 

2. s uzavřením Licenční smlouvy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické 

služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ s dodavatelem: DYNATECH, 
s.r.o., Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČ: 25501003 

T: ihned 

2. zajistit uzavření Licenční smlouvy k realizaci zakázky „Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK s dodavatelem: DYNATECH, s.r.o., 
Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČ: 25501003 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 901/2015 

Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy i výdaje o 190 076 Kč. 
U příjmů jde o přijaté pojistné náhrady ve výši 40 076 Kč, odvod z vlastní hospodářské činnosti 
ve výši 100 000 Kč a příjem daru z Teplárny Liberec pro dopravní hřiště ve výši 50 000 Kč. 
Výdaje ve výši 190 076 Kč jsou kryty příjmy. Dále je ve výdajích proveden přesun z rezervy ve 
výši 4 819 003 Kč a rozpočtován na vratku dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu 
„Bazén Liberec“. Následně jsou ve výdajích provedeny přesuny mezi položkami u fondu oprav 
a investic. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 8A) 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. 8A) 
statutárního města Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 26. 11. 2015 ke schválení 

USNESENÍ Č. 902/2015 

Návrh rozpočtového opatření č. 8B) – DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2015 

Stručný obsah: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením 
navyšují o 4 418 695 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu pro základní školy na 
projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurence-schopnost. Projekt je zaměřen 
na podporu technických dovedností a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností 
v anglickém, německém a francouzském jazyce. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 8B) – 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. 8B) – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 26. 11. 2015 jako 
Informaci 

USNESENÍ Č. 903/2015 

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 
a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 

Stručný obsah: Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši 



 
 
 

6

1 654 690 384 Kč, návrh výdajů ve výši 2 080 630 384 Kč, návrh financování ve výši 425 940 000 
Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši 18 680 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a s návrhem 
plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtu statutárního města Liberec 
a řízených organizací na rok 2016 a  návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec 
na rok 2016 zastupitelstvu města dne 10. 12. 2015 ke schválení 

USNESENÍ Č. 904/2015 

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového 
směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši 
2 000 000 000,- Kč 

Stručný obsah: Nově navrhované financování zajistí možnost refinancováním stávajícího 
dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu do výše 
2 000 000 000,-- Kč. V rámci celé transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení 
komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Toto refinancování je dalším 
krokem v procesu postupného zlevňování dlouhodobého dluhu města. SML ušetří oproti 
současnému stavu cca 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 27 mil. Kč ročně. 
Důležitou součástí celého záměru je i efektivnější zhodnocení prostředků města uložených v tzv. 
amortizačním fondu, které budou využity na kofinancování projektů v rámci dotací EU 
v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první poloviny dluhu zůstává beze změny. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem refinancování dlouhodobého dluhu statutárního města Liberec prostřednictvím nového 
směnečného programu, dle nabídky České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. v příloze č. 1 
a č. 2 v celkové výši 2 000 000 000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 

Analýza společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s. (dále jen "KPL") 

Stručný obsah: Byla provedena analýza hospodaření a zjištěn přesný stav financování KPL, dále 
byla analyzována problematika veřejné podpory a právní formy, a v závěru byla navržena 
doporučení a opatření ke zlepšení fungování KPL. 

Tento bod byl přerušen do příští schůze rady města. 
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USNESENÍ Č. 905/2015 

Majetkoprávní operace – prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 3838/5, k. ú. Liberec, o výměře 22 m2, kupujícímu:  
Jan Václavek, za kupní cenu 8.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec; 

2. souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1355/7, k. ú.  Vesec u Liberce, o výměře 187 m2, do 
podílového spoluvlastnictví kupujícím:  
manželé 
Ing. Jana Suchánková 
Ing. Ondřej Suchánek 
 podíl ve výši ½ 
a 
MUDr. Jindřich Koudela podíl ve výši ½ 

za kupní cenu 104.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 

3. souhlasí s prodejem 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 v k. ú. Růžodol I., kupujícímu: 
Aeroklub Liberec z. s., IČ 467 44 215,  
se sídlem Ostašovská 569/65, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 

za kupní cenu 1,681.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 906/2015 

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – budoucí prodej pozemku 

Stručný obsah: Rada a zastupitelstvo města schválili budoucí prodej části pozemku p. č. 4130/1, 
k. ú. Liberec, pro plánovanou stavbu trafostanice, budoucímu kupujícímu ČEZ Distribuce, a. s. 
Při přípravě projektové dokumentace žadatel změnil umístění distribuční trafostanice, které 
umístil na jiném pozemku a schválený pozemek již nepotřebuje. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 647/2015, ze dne 25. 8. 2015 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 907/2015 

Majetkoprávní operace – výkup pozemků od ČR – ÚZSVM 

Stručný obsah: ZM neschválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 416/9 v k. ú. Růžodol I 
z důvodů velkého administrativního zatížení pro město v budoucnu, proto vlastník pozemku 
ocenil pozemek a nabídl jej městu k odkoupení a podepsání kupní smlouvy. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem pozemku p. č. 416/9, o výměře 21 m2,  k. ú. Růžodol I od vlastníka: Česká republika – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, 
IČ:69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec za cenu 13.130,-Kč a s uzavřením Kupní 
smlouvy č. 6420/ULB/2015 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 908/2015 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Zelná 
a Londýnská 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému 
převodu pozemky p. č. 1400/15 v k. ú. Růžodol I, který je součástí komunikace (ul. Zelná 
a chodník podél ul. Londýnské) a p. č. 590/2 v k. ú. Ruprechtice, který je součástí komunikace 
(ul. Mošnova). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o uzavření Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem nejpozději do konce roku 2015, 
neboť po novém roce bude novela zákona č. 219/2000 Sb. a hrozí, že bude nutnost předkládat 
tyto smlouvy ke schválení ministerstvu financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s bezúplatným nabytím pozemků p. č. 1400/15 v k. ú. Růžodol I o výměře 79 m2 a p. č. 590/2 
v k. ú. Ruprechtice o výměře 71 m2 od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a s uzavřením Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 2649/ULB/2015 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 909/2015 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Hrubínova, 
Al. výšina 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému 
převodu pozemky p. č. 1548/4, p. č. 1549 a p. č. 1642 v k. ú. Starý Harcov, které jsou nedílnou 
součástí komunikace (ul. Hrubínova a část pozemku p. č. 1549 je též součástí komunikace 
ul. Aloisina výšina). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o uzavření 
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem nejpozději do konce 
roku 2015, neboť po novém roce bude novela zákona č. 219/2000 Sb. a hrozí, že bude nutnost 
předkládat tyto smlouvy ke schválení ministerstvu financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s bezúplatným nabytím pozemků p. č. 1548/4 o výměře 13 m2, p. č. 1549 o výměře 15 m2a p. č. 
1642 o výměře 137 m2 vše v  k. ú. Starý Harcov od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a uzavření 
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 6316/ULB/2015 dle 
přílohy č. 1  

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 910/2015 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Hrazená 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému 
převodu pozemek p. č. 5833/3 v k. ú. Liberec, který má charakter veřejné komunikace a plynule 
navazuje na pozemek p. č. 5833/1 v k. ú. Liberec (ul. Hrazená). Záměr převodu nemovitosti byl 
schválen formou přijetí daru v ZM již v roce 2006. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových nyní žádá o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem nejpozději do konce roku 2015, neboť po novém roce bude novela zákona 
č. 219/2000 Sb. a hrozí, že bude nutnost předkládat tyto smlouvy ke schválení ministerstvu 
financí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s bezúplatným nabytím pozemků p. č. 5833/3 o výměře 21 m2 v  k. ú. Liberec od: Česká republika 
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
IČ: 69797111 a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. 3153/ULB/2015 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 911/2015 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od SPÚ 

Stručný obsah: Státní pozemkový úřad (SPÚ) nabízí SML bezúplatné nabytí pozemku p. č. 
1153/1, v RM a ZM byl projednán záměr nabytí části pozemku o výměře cca 80 m2, k. ú. Krásná 
Studánka – část komunikace, doporučeno pracovní skupinou. SPÚ souhlasí pouze s převodem 
celého pozemku. Odbor hlavního architekta byl požádán o vyjádření a souhlasí s bezúplatným 
převodem celého pozemku, navrhuje v budoucnu pozemek rozdělit a část nepotřebnou pro 
budoucí komunikaci odprodat vlastníkům okolních pozemků. Tato možnost není SPÚ 
vyloučena. 

Rada města po projednání 
z r u š u j e  
usnesení č. 484/2015 z 12. Rady města Liberec ze dne 16. 6. 2015 

s o u h l a s í  

se záměrem  bezúplatného nabytí celého pozemku p. č. 1153/1 o výměře 431m2,  k. ú. Krásná 
Studánka od: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 
IČ: 01312774 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec 

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 912/2015 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku od ČR – ÚZSVM 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, městu jako vlastníku 
sousedního pozemku, nabízí k odkoupení pozemek p. č. 1243/4 v k. ú. Růžodol I, na kterém se 
nachází polorozpadlá stavba, která není zapsaná v katastru nemovitostí, a to za cenu 120.380,-
 Kč. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

záměr výkupu pozemku p. č. 1243/4, o výměře 487 m2, k. ú. Růžodol I od vlastníka: Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, 
Praha 2, IČ:69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec za cenu 120.380,-Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat o výsledku 
majetkoprávní operace žadatele  

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 913/2015 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 1233 o výměře 1.000 m2 (horolezecká stěna) a výpůjčku části 
pozemku p. č. 1233 o výměře 2.213 m² (údržba pozemku a sekání trávy), vše v k. ú. Liberec 
na dobu neurčitou za roční nájemné 10.000,-Kč pro spolek HANIBAL ANTE PORTAS, 
IČ: 26617421, zastoupený předsedou Václavem Balšánkem, se sídlem Korunní 727/7, 120 
00 Praha 2 – Vinohrady za podmínky přiložení Provozního řádu 

2. pronájem části pozemku p. č. 1234/1 o výměře 50 m2 (parkovací místa pro účely 
horolezectví a přírodního venkovního sportoviště), v k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční 
nájemné 1.750,-Kč pro spolek HANIBAL ANTE PORTAS, IČ: 26617421, zastoupený 
předsedou Václavem Balšánkem, se sídlem Korunní 727/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 914/2015 

Majetkoprávní operace – pacht pozemku 

Stručný obsah: Pan Sigmund a paní Papoušková mají ke svému pozemku připlocenou část 
městského pozemku, kterou by tímto chtěli majetkoprávně vypořádat. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pacht části pozemku p. č. 1128/3 – 206 m2 (zahrada), v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou 
za roční pachtovné ve výši 2.060,-Kč pro pana Jaroslav Sigmund a paní Zuzanu Papouškovou 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 915/2015 

Majetkoprávní operace - ukončení smlouvy o výpůjčce 

Vypůjčitel hřiště Tělovýchovná jednota SLOVAN VESEC chce ukončit smlouvu o výpůjčce 
z důvodu ekonomických a neustálé devastace hřiště. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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ukončení Smlouvy o výpůjčce reg. č. 2501/00/0763 uzavřené dne 30. 3. 2001 mezi statutárním 
městem Liberec a Tělovýchovnou jednotou SLOVAN VESEC, IČ: 46744681, se sídlem Česká 
374, 463 12 Liberec 25 na výpůjčku pozemků p. č. 1038/4 a 1038/5, vše v k. ú. Vesec u Liberce, 
a to ke dni 31. 1. 2016 z důvodu výpovědi podané Tělovýchovnou jednotou SLOVAN VESEC 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit převzetí pozemků 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 916/2015 

Majetkoprávní operace – služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 6005, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka jednotky č. 285/2, k. ú. Liberec, 
s podílem 49442/117699, v budově č. p. 285, Liberec I – Staré Město, umístěné na p. p. č. 
485, k. ú. Liberec, kterým je v současné době Maškovka s.r.o., Praha 5 – Košíře, Plzeňská 
157/98, PSČ 15000, IČ: 28820126. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 13.500,-
 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena 
za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN a VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 6010/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (nadzemní a podzemní vedení NN a VN), vstup a vjezd pro provoz a 
údržbu na pozemcích p. č. 25, 26/1, 50, k. ú. Pilínkov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 11.000,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (nadzemní vedení NN a VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 397, 399/8, 440, k. ú. Horní Suchá u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč, ke 
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které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 217/33, k. ú. Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

6. schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení optického kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 361/1, 361/4, 361/6, 361/7, 361/8, 373/2, 375/2, 1601/5, 
1601/6, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 04084063 za podmínky složení zálohy ve 
výši 78.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude 
zřízena 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. 917/2015 

Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 782/2015/7 ze dne 6. 10. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení teplovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 296, 297/1, 300/1, 302 k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch S group SPORT 
FACILITY MANAGEMENT, s r.o., Jeronýmova 570/22, Liberec VII – Horní Růžodol, 
46007 Liberec, IČ: 44568118. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 11.200,- 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 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 596/2015 ze dne 21. 7. 2015 
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b) schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 1260/6, k. ú. Starý Harcov, ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 1249/6, 1260/10, k. ú. Starý Harcov, kterým jsou 
v současné době manželé Fajstavr Jan Ing. a Fajstavrová Eva Mgr. Konečná cena za zřízení 
služebnosti činí 8.800,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na dobu neurčitou 

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. 918/2015 

Forum Liberec s.r.o. – dotace na pořádání Farmářských trhů v Liberci 

Stručný obsah: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro společnost Forum Liberec na 
pořádání Farmářských trhů v Liberci narovnává dlouhodobě neřešený problém, vyplývající 
z příslibu předchozího vedení města podílet se na pořádání Farmářských trhů. V rámci jednání 
se společností Forum Liberec, pořadatel Farmářských trhů, nebyl dostatečně včas smluvně 
ošetřen nájem veřejného prostranství, tak, aby zájem ze strany farmářů nebyl znemožněn či 
podstatně omezen příliš vysokou cenou pronajatého místa. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 318/2015 z 8. schůze RM dne 21. 4. 2015 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace společnosti Forum Liberec, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Vršovická 
1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice ve výši 1,489.250,- Kč na pořádání Farmářských trhů 
v Liberci 

2. s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec se společností Forum Liberec, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Vršovická 1527/68b, 
100 00 Praha 10 – Vršovice ve výši 1,489.250,- Kč dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města 

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 919/2015 

Žádost o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec 

Stručný obsah: Statutární město Liberec podává žádost o dotaci z Operačního programu 
Zaměstnanost (prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou) na projekt Sociální 
informační centrum Liberec. Cílem projektu je umožnit osobám všech cílových skupin přístup 
k informacím o sociálních službách, sociálních dávkách, možnosti získání zaměstnání, bydlení 
a dalším informacím potřebným k řešení jejich situace. Celkové náklady projektu činí 
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4.710.933,75 Kč, spoluúčast statutárního města jako žadatele je ve výši 235.547 Kč (tj. 5% 
z celkových nákladů na projekt). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec z operačního 
programu Zaměstnanost (prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou) 

2. s 5% spoluúčastí statutárního města Liberec na celkových nákladech projektu „Sociální 
informační centrum Liberec“ ve výši 235.547 Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 920/2015 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 
na základě žádostí o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení nájmu u ubytování nízkého standardu 
a bytů pro příjmově vymezené osoby a prodloužení max. doby nájmu u bytu startovacího. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
N. V., prostor č. 10, Kateřinská 156, Liberec 17 
P. B., prostor č. 11, Kateřinská 156, Liberec 17 

2. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  
M. Š. – byt č. 55, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6 
Z. M. – byt č. 9, o velikosti 1+0, Burianova 1071, Liberec 6 
A. K. – byt č. 413, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6 
náhradnice pro všechny byty o velikosti 1+0 a 1+kk: A. K. 
M. B. a Z. B. – byt č. 34, o velikosti 1+1, Burianova 969, Liberec 6 
náhradníci: S. P. a V. P. 
L. Č. a V. Č. – byt č. 58, o velikosti 1+1, Burianova 1070, Liberec 6 
náhradníci: J. Š. a H. Š. 

3. přidělení bytů zvláštního určení – bezbariérových/upravitelných 
N. T. – byt č. 4, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6 
J. D. – byt č. 17, o velikosti 3+1, Nad Sokolovnou 616, Liberec 25 

4. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
Z. C. – byt č. 306, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, Liberec 6 
náhradník: M. R. 

5. přidělení bytů startovacích  
S. M. – byt č. 31, o velikosti 3+kk, Krajní 1575, Liberec 30 
E. D. – byt č. 3, o velikosti 3+kk, Krajní 1576, Liberec 30 
náhradník: S. S. 
R. F. – byt č. 6, o velikosti 2+kk, Krajní 1576, Liberec 30 
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náhradník: O. K. 
M. L. – byt č. 15, o velikosti 3+kk, Krajní 1576, Liberec 30 
náhradník: J. K. 
Ž. J. – byt č. 24, o velikosti 2+kk, Krajní 1576, Liberec 30 
náhradník: Z. C. 
N. K. – byt č. 18, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30 
náhradník: H. R. 
O. H. - byt č. 20, o velikosti 1+kk, Krajní 1577, Liberec 30 
náhradník: R. H. 
M. Ř. - byt č. 25, o velikosti 1+kk, Krajní 1578, Liberec 30 
náhradník: R. H. 
E. V. - byt č. 31, o velikosti 3+kk, Krajní 1580, Liberec 30 
náhradník: S. S. 

6. přidělení bytů sociálních standardního typu 
S. V. – byt č. 4, o velikosti 2+1, Proboštská 268, Liberec 3 
náhradník: A. K. 
P. P. – byt č. 3, o velikosti 1+1, Vrchlického 785, Liberec 14 
náhradník: J. P. 
A. H. – byt č. 10, o velikosti 1+0, Vrchlického 785, Liberec 14 
náhradník: J. P. 
I. D. – byt č. 17, o velikosti 2+1, Na Valech 786, Liberec 14 
I. J. – byt č. 5, o velikosti 1+1, Na Valech 787, Liberec 14 
náhradník: J. H. 
Ž. D. – byt č. 9, o velikosti 1+1, Na Valech 787, Liberec 14 
náhradník: J. K. 

7. prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby 
J. H. - byt č. 207, o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, Liberec 6 
E. Š. – byt č. 306, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec 6 
M. Č. – byt č. 407, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, Liberec 6 
J. M. – byt č. 201, o velikosti 1+1, Krejčího 1177, Liberec 6 

8. prodloužení max. doby nájmu u startovacího bytu (udělení výjimky z Pravidel pro 
přidělování bytů) 
E. M. – byt č. 17, o velikosti 1+kk, Krajní 1575, Liberec 30 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, 

1. uzavřít dodatky k nájemní smlouvě na ubytování v jednotkách nízkého standardu 
o prodloužení nájmu s N. V. do 30. 4. 2016 a P. B. do 30. 4. 2016 

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) se M. Š., Z. M., A. K., náhradník pro všechny byty o velikosti 1+0 a 1+kk: A. K., 
M. B. a Z. B., náhradníci: S. P. a V. P., L. Č. a V. Č., náhradníci: J. Š. a H. Š. 

3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné s N. T. a J. D. 

4. uzavřít nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby s Z. C., náhradník: M. R. 

5. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s S. M., E. D., náhradník: S. S., R. F., náhradník: 
O. K., M. L., náhradník: J. K., Ž. J., náhradník: Z. C., N. K., náhradník: H. R., O. H., 
náhradník: R. H., M. Ř., náhradník: R. H. a E. V., náhradník: S. S. 

6. uzavřít nájemní smlouvy na byty sociální standardního typu s S. V., náhradník: A. K., P. P., 
náhradník: J. P., A. H., náhradník: J. P., I. D., I. J., náhradník: J. H. a Ž. D., náhradník: J. K. 

7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově vymezené 
osoby s J. H. do 31. 5. 2016, E. Š. do 31. 12. 2017, M. Č. do 30. 11. 2017, J. M. 
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do 31. 10. 2017 

8. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k bytu startovacímu s E. M. 

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 921/2015 

Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci SANREPO, o. p. s., na provoz 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička ve výši 50.000,- Kč 

Stručný obsah: Nezisková organizace SANREPO, o. p. s., podala žádost o dotaci na provoz 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička na úhradu pronájmu prostor, energii, 
potravin, stravného dětí, ošacení a školních pomůcek ve výši 50.000,- Kč. ZDVOP Hvězdička 
poskytuje služby na základě pověření Libereckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 
V roce 2015 poskytlo odbornou pomoc a bezpečné zázemí deseti dětem z Liberce, které se ocitly 
v krizi nebo v ohrožení a nemohly ze závažných důvodů setrvat v rodině. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci SANREPO, o. p. s., na provoz Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička ve výši 50.000,- na rok 2015 

s o u h l a s í  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
neziskové organizaci SANREPO, o. p. s., se sídlem Klášterní 39, 471 25 Jablonné v Podještědí, 
IČ 227 969 32, dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s organizací SANREPO, 
o. p. s., se sídlem Klášterní 39, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 227 969 32, dle přílohy č. 2 

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 922/2015 

Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ  

Stručný obsah: Na základě vyhlášeného "Dotačního programu SML pro poskytnutí finančních 
prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018" podaly společnosti 
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. a Křesťanská základní 
a mateřská škola J. A. Komenského žádosti o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol pro období 2016-2018. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol 
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jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec, pro období 2016 – 2018 ve výši 
10 Kč na 1 oběd pro 1 stravujícího se žáka:  

a) max. do výše 1.375.500,- Kč pro společnost DOCTRINA – střední škola, základní škola 
a mateřská škola, s. r. o., se sídlem Na Perštýně 404, 460 01 Liberec 4, IČ 28695020 

b) max. do výše 936.000,- Kč pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu 
J. A. Komenského, se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 

2. s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu SML pro 
stravování žáků ZŠ dle přílohy č. 2  

3. se zařazením do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních věcí pro roky 2016, 2017, 
2018 a 2019 částek dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 923/2015 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol  

Stručný obsah: Na základě "Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území 
města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec" uzavřelo statutární město 
Liberec v roce 2012 smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol pro období 2013-
2016 s mateřskými školami Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
a II. mateřská škola Preciosa, o.p.s. Výše dotace se každoročně stanoví prostřednictvím dodatků 
k dotačním smlouvám na základě žádosti mateřských škol. Odbor školství a sociálních věcí 
předkládá k projednání a odsouhlasení návrh na uzavření dodatků ke smlouvám, jejichž 
předmětem je stanovení výše dotace na provoz mateřských škol pro rok 2016 ve výši 585.500,- 
Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace na provoz mateřských škol pro rok 2016 ve výši 6.500 Kč na rok na 
1 kapacitní místo obsazené dítětem pro Křesťanskou základní a mateřskou školu 
J. A. Komenského, se sídlem Růžodolská 118/26, 46001, Liberec 11, IČ 44223897, a pro 
II. mateřskou školu Preciosa, o.p.s. se sídlem, Puškinova 80, 463 12, Liberec 24, 
IČ 25027611, za podmínek uvedených ve smlouvách o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy č. 11/12/0140 a č. 11/12/0141 

2. s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy 
s Křesťanskou základní a mateřskou školou J. A. Komenského a s II. mateřskou školou 
Preciosa, o.p.s. dle přílohy č. 4 

3. se zařazením částky ve výši 585.500,- Kč do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních 
věcí pro rok 2016 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 924/2015 

Záměr Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, p. o., pronajmout nebytové 
prostory školy na dobu neurčitou 

Stručný obsah: Ředitel Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, žádá 
v souladu se zřizovací listinou o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Jedná se o prostory pro umístění 
výdejních automatů. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, p. o., pronajmout nebytové prostory 
dle důvodové zprávy na dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat ředitele 
ZŠ o usnesení RM 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 925/2015 

Návrh na změnu platů ředitelů škol zřizovaných SML s účinností od 1. 11. 2015 

Stručný obsah: Změna platů ředitelů škol je navržena v souladu s účinností novely nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu platů ředitelů škol zřizovaných SML s účinností od 1. 11. 2015. Změna platů je v souladu 
s novelou NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, která je účinná od 1. 11. 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitele škol zřizovaných SML 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 926/2015 

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

Stručný obsah: Dle započitatelné praxe vzniká ředitelce Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvková organizace, zákonný nárok na platový postup do vyššího 
platového stupně od prosince 2015. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plat ředitelce Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. prosince 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku mateřské školy 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 927/2015 

Změna v personálním obsazení komise zdravotní a sociální  

Stručný obsah: V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
je radě města vyhrazeno podle potřeby zřizovat a zrušovat komise města, jmenovat a odvolávat 
z funkce jejich předsedy a členy. Po odstoupení MUDr. Petera Hromádky přijala nominaci na 
členství Mgr. Zora Machartová. 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

MUDr. Petera Hromádku, z funkce člena komise zdravotní a sociální  

j m e n u j e  

Mgr. Zoru Machartovou, do funkce členky komise zdravotní a sociální 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nové členky komise zdravotní 
a sociální 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 928/2015 

Doporučení komise zdravotní a sociální  

Stručný obsah: V souladu s jednacím řádem Komise zdravotní a sociální předkládá 
předsedkyně komise Radě města Liberec doporučení komise z 6. zasedání konaného dne 
20. 10. 2015. Vedle finančního zajištění spoluúčasti příspěvkových organizací v případě získání 
dotací se jedná také o posílení funkce romského poradce a protidrogového koordinátora. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
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USNESENÍ Č. 929/2015 

Spolupráce statutárního města a Agentury pro sociální začleňování – 4. vlna 
KPSVL 

Stručný obsah: Statutární město Liberec (dále jen SML) podává přihlášku do výběrového řízení 
v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) – 4. vlna, 
který jako partner zajišťuje Agentura pro sociální začleňování (dále jen ASZ). V případě 
úspěchu bude ASZ městu nápomocna při zpracování tzv. Strategického plánu sociálního 
začleňování a získá také lepší startovní podmínky pro čerpání prostředků z jednotlivých 
operačních programů. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním Přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) – 4. vlna 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 930/2015 

Změna zřizovací listiny Komunitního střediska Kontakt, p. o. – úplné znění  

Stručný obsah: Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace, požádala o změnu 
zřizovací listiny z důvodu zařazení do hlavního předmětu činnosti „provozování přepravy pro 
znevýhodněné občany" v rámci zamýšleného projektu „Taxík Maxík“. Odbor školství 
a sociálních věcí připravil návrh změny zřizovací listiny Komunitního střediska KONTAKT, 
p. o., kdy obsahem změny je požadované doplnění hlavního předmětu činnosti. Současně se 
navrhuje vymazat z předmětu činnosti "kopírování" pro nesoulad s pravidly poskytování 
veřejné podpory. Vzhledem k tomu, že jde v pořadí již o třetí změnu zřizovací listiny, navrhuje 
se provést změny prostřednictvím schválení úplného znění zřizovací listiny, tj. ve znění dodatků 
č. 1, č. 2 a aktuálně navrhovaných změn. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 
(doplnění hlavního účelu a předmětu činnosti o „provozování přepravy pro znevýhodněné občany“ 
a výmaz předmětu činnosti „kopírování“) a jejím úplným zněním dle přílohy č. 3 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanovi Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města 

T: 26. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 931/2015 

Název: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) ze 
dne 6. 11. 2015 

Stručný obsah: Dne 6. 11. 2015 bylo doručeno rozhodnutí ÚOHS z téhož dne, kterým bylo 
z převážné většiny zvráceno dřívější rozhodnutí ÚOHS, ze kterého vyplývalo, že se statutární 
město Liberec (dále jen SML), jakožto zadavatel veřejných zakázek souvisejících s MS 2009, 
dopustil správních deliktů, za které ÚOHS původně vyměřil SML pokutu ve výši 5 mil. Kč. 
V tomto novém rozhodnutí uložil ÚOHS SML pokutu ve výši pouze 60 000 Kč, a z převážné 
většiny svého dřívějšího rozhodnutí o správních deliktech SML tak ÚOHS ustoupil. Proti 
tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení, tj. do 23. 11. 2015, podat rozklad. Je 
třeba rozhodnout, zda tento rozklad podávat nebo nepodávat. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozhodnutí ÚOHS Č. j.: ÚOHS-S0286,0287/2009/VZ-38245/2015/521/Zku ze dne 6. 11. 2015 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A: 
nepodávat rozklad proti rozhodnutí ÚOHS č. j.: ÚOHS-S0286,0287/2009/VZ-
38245/2015/521/Zku 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat Mgr. Davida 
Hejzlara, zmocněného zastupováním statutárního města Liberec ve správních řízeních vedených 
ÚOHS, o přijatém usnesení rady města 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 932/2015 

Dodatek č. 3 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi 
v ORP Liberec“ 

Stručný obsah: Změnu, kterou upravuje dodatek č. 3 a změněné rozhodnutí, je posun termínu 
pro závěrečné vyhodnocení akce do 31. 12. 2015 (původně do 30. 9. 2015) z důvodů včasného 
nevyhotovení posouzení ze strany Ministerstva životního prostředí. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí dle přílohy č. 1, v souladu 
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) i. č. EDS 115D112000755 dle přílohy č. 2 
v souvislosti s realizací projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“, 
reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.10583 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit Dodatek č. 3 a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (změna) ke schválení zastupitelstvu města 

T: 26. 11. 2015 
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USNESENÍ Č. 933/2015 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku pod rozestavěnou stavbou 
polyfunkčního objektu v k. ú. Liberec (ul. Pálkova) 

Stručný obsah: Společnost Vavřincův vrch s.r.o. uplatnila v souladu s uzavřenou smlouvou 
o nájmu a koupi najaté věci právo na koupi pozemku zastavěného stavbou nového 
polyfunkčního objektu. Důvodová zpráva obsahuje vyhodnocení splnění podmínek smlouvy 
a upřesnění identifikace prodávaného pozemku. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemku p. č. 494 (GP č. 5050-73/2014 ze dne 19. 05. 2014) v k. ú. Liberec o výměře 
1240 m2 společnosti Vavřincův vrch s.r.o., Dr. Milady Horákové 413/9a, Liberec IV – Perštýn, 
IČ: 28718968, za kupní cenu 3,100.000,- Kč, uhrazenou před podpisem kupní smlouvy a termínem 
podpisu kupní smlouvy do 15 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
a to v souladu se Smlouvou o nájmu a koupi najaté věci čj. 7003/06/0180 ze dne 20. 12. 2006 

n e s c h v a l u j e  

žádost společnosti Vavřincův vrch s.r.o. o zrušení závazku bezplatného zřízení věcného břemene 
ve prospěch statutárního města Liberec stanoveného v článku VI. bod 6.7. Smlouvy o nájmu 
a koupi najaté věci čj. 7003/06/0180 ze dne 20. 12. 2006 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 26. 11. 2015 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, spolupracovat se 
společností Vavřincův vrch s.r.o. při všech úkonech spojených s celkovou rekonstrukcí 
ul. Pálkova dle čl. II. bod 2.1. Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci čj. 7003/06/0180 ze dne 
20. 12. 2006 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 934/2015 

Výsledek administrativní kontroly interim se žádostí o platbu v rámci projektu 
„Administrativní zajištění IPRM“ 

Stručný obsah: Statutární město Liberec obdrželo od poskytovatele dotace protokol 
o administrativní kontrole interim se žádostí o platbu č. j. RRSV 13787/2015 k projektu 
„Administrativní zajištění IPRM“. V rámci kontroly byly identifikovány nesrovnalosti 
(neuznatelné náklady) z minulých žádostí o platbu, kdy bude město vyzváno k vrácení dotace 
dotčené nesrovnalostí ve výši 41 629,07 Kč. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

výsledek administrativní kontroly INTERIM se žádostí o platbu č. LB/0758/IS/A/PRK/06 dle 
přílohy č. 1 

variantní řešení A: 
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s c h v a l u j e  

1. vrácení dotace, resp. části dotace (neuznatelného nákladu), po doručení výzvy k vrácení 
dotčené nesrovnalostí ve výši 41 629,07 Kč na určený účet poskytovatele dotace Regionální 
rady regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, 
IČ 75082721 ve stanovené lhůtě podle došlé výzvy k úhradě 

2. uplatnění sankce vůči externímu administrátorovi projektu, společnosti PRESTIGE 
Management, spol. s r.o. v souladu se Smlouvou o dílo za chybnou administraci 

s o u h l a s í  

s vyčleněním finančních prostředků rozpočtovým opatřením  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit úhradu části dotace ve výši 41 629,07 Kč na určený účet poskytovatele dotace 

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod  

T: dle termínu došlé výzvy k úhradě 

2. zajistit vymáhání sankce vůči externímu administrátorovi projektu, společnosti PRESTIGE 
Management, spol. s r.o. v souladu se Smlouvou o dílo 

T: neprodleně 

3. předložit rozpočtové opatření ke schválení do zastupitelstva města 

T: 26. 11. 2015 

USNESENÍ Č. 935/2015 

Dodatek č. 18 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 
teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění všech dodatků 

Stručný obsah: SML pronajímá technologický majetek Teplárně Liberec, a.s. na základě 
Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých a příslušných dodatků této smlouvy, které jsou 
každoročně uzavírány na další fiskální období. V současné době je zpracován dodatek č. 18, 
který upravuje Smlouvu o nájmu věcí movitých a nemovitých na fiskální období 1. 10. 2015 – 
30. 9. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 18 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a Teplárnou Liberec, a.s. na období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016, týkající se pronájmu 
teplárenského zařízení a úplné znění této smlouvy ze dne 3. 1. 2001 ve znění všech jejích dodatků 
(č. 1 až 18) dle přílohy 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat schválený dodatek č. 18 Smlouvy o pronájmu 
věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 2001 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 936/2015 

Vydání vyjádření SML ke stavbě "Bytový dům Papírové nám. Liberec" 

Stručný obsah: V roce 2009 získal investor územní rozhodnutí ke stavbě „Bytový dům Papírové 
nám. Liberec“, jehož platnost byla v roce 2012 prodloužena do 31. 7. 2015. V roce 2009 bylo 
SML vydáno kladné vyjádření ke stavbě. Gesční náměstkyně Ing. Karolína Hrbková jednala 
s investorem o možnostech změny projektu nebo jiné variantě, jak dojít ke shodě v území. 
Takové dohody nebylo zatím dosaženo, dne 9. 11. 2015 byl materiál předložen do porady vedení 
k vyjádření. Vzhledem k tomu, že doporučení z porady vedení je nesouhlasit a vzhledem k tomu, 
že bylo v minulosti dáno kladné vyjádření, je materiál předkládán do RM. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nesouhlasné vyjádření SML, jako účastníka řízení, ke stavbě „Bytový dům Papírové nám. Liberec“ 
z důvodu nesouhlasu obce s dopravním napojením stavby a současně s umístěním stavby 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, vydat za SML vyjádření 
ke stavbě „Bytový dům Papírové nám. Liberec“, s řádným odůvodněním 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 937/2015 

Souhlas zřizovatele o použití rezervního fondu do rozpočtu organizace pro rok 
2015 

Stručný obsah: Jedná se o preventivní krok použití rezervního fondu do rozpočtu organizace 
tak, aby v případě ztráty ke konci roku 2015 mohla tuto ztrátu vyrovnat částkou z rezervního 
fondu. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s použitím rezervního fondu do rozpočtu organizace pro rok 2015 dle §30, odst. 2, písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb. 

a  u k l á d á  

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, o tomto písemně 
informovat Bc. Jiřího Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 

USNESENÍ Č. 938/2015 

Oprava koryta Jizerského potoka v areálu Libereckého tenisového klubu 

Stručný obsah: Materiál předkládá RM k odsouhlasení smlouvu o souhlasu s provedením stavby 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti jako podkladů nutných 
k získání souhlasu vlastníka – Libereckého tenisového klubu k umístění vodního díla užívaného 
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a spravovaného statutárním městem Liberec, jako správce vodního toku – Jizerský potok, které 
se bude nacházet na pozemcích, jež nejsou v majetku investora stavby vodního díla. Dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je nutné pro povolení 
takového vodního díla být držitelem práv k příslušným pozemkům. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením smlouvy o souhlasu s provedením stavby pro provedení opravy koryta 
Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu mezi statutárním městem Liberec 
a Libereckým tenisovým klubem, IČ: 44224087, se sídlem Fibichova 929/6, Liberec I-Staré 
Město, 460 01 Liberec, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 – technické zprávy z projektové 
dokumentace zpracované SNOWPLAN spol. s r.o. 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti, mezi 
statutárním městem Liberec a Libereckým tenisovým klubem, IČ: 44224087, se sídlem 
Fibichova 929/6, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec dle přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 
prostředí, předložit výše uvedené smlouvy ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 939/2015 

Štěpkování a prodej dřevní hmoty ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Stručný obsah: Materiál předkládá RM smlouvu s firmou OPERA SILVATICA s.r.o., V Sadě 
1505, 258 01 Vlašim, okres Benešov, IČ: 24287890 k odsouhlasení. Jedná se o seštěpkování 
a další prodej uskladněné dřevní hmoty na deponii v Londýnské ul., která vzniká z údržby 
veřejné zeleně a jejímž majitelem je statutární město Liberec. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy na štěpkování a následný prodej seštěpkované dřevní hmoty, mezi 
statutárním městem Liberec jako prodávajícím a společností OPERA SILVATICA s.r.o., V Sadě 
1505, 258 01 Vlašim, okres Benešov, IČ: 24287890, jako kupujícím, dle přílohy č. 2. 

a  u k l á d á  

Ing. arch. Petře Farářové Veselé zajistit ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – kupní smlouvy na štěpkování a odkup 
dřevní hmoty 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 940/2015 

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o krátkodobém provozním úvěru mezi 
Městskými lesy Liberec, p. o. a ČSOB 
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Stručný obsah: Jedná se o souhlas uzavření smlouvy s ČSOB o krátkodobém úvěru pro 
příspěvkovou organizaci Městské lesy Liberec a její plynulejší krytí závazků. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o krátkodobém úvěru mezi Městskými lesy Liberec, p. o. a ČSOB, a.s., 
a to do výše 500.000,- Kč, v souladu s nabídkou ČSOB, a.s., která je přílohou tohoto materiálu 

a  u k l á d á  

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, o tomto písemně 
informovat Bc. Jiřího Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 

USNESENÍ Č. 941/2015 

Prodloužení – Výpůjčka plochy pro účely Policie ČR 

Stručný obsah: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje žádá o prodloužení 
výpůjčku pozemku ppč. 534 v k. ú. Liberec před služebnou v ul. Pastýřská a to z důvodu 
prodlení stavebních prací rekonstrukce svého areálu. Po dobu rekonstrukce areálu jsou tato 
vozidla parkována na pozemku SML přímo proti tomuto vjezdu, čímž dochází i ke zvýšení 
rychlosti a operativnosti zásahu těchto vozidel. Jedná se o prodloužení do 31. ledna 2016, 
z důvodu prodlení stavebních prací vlivem předem objektivně nepředvídatelných skutečností. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení smlouvy o výpůjčce části pozemku ppč. 534 v k. ú. Liberec o výměře cca 354 m2 dle 
zákresu v mapě v příloze č. 2 uzavřené s ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje na 
dobu určitou do 31. ledna 2016 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 dodatku 
č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle přílohy č. 3 

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 942/2015 

Hromadný podnět ZŠ Oblačná 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět rodičů žáků ZŠ v Oblačné 
ulici v Liberci za opravu bočního schodiště u předmětné školy, které slouží pro přístup do školy 
z ulice Oblačná a zároveň spojuje ul. Oblačná a Na Bídě. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

provedení opravy bočního schodiště u ZŠ Oblačná v rámci sdružené investice statutárního města 
Liberec a vlastníků inženýrských sítí, která je plánována k realizaci v roce 2016 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat zástupce 
žadatele hromadného podnětu o výsledku projednání podnětu v radě města 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 943/2015 

Oprava veřejného osvětlení v lokalitě Květnové Revoluce  

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na opravě veřejného 
osvětlení, a jejich provedení v koordinaci s probíhající stavbou společnosti ČEZ. V rámci této 
akce by došlo k přípoloži vedení veřejného osvětlení a výměně dožilých stožárů v lokalitě 
ul. Květnové revoluce a okolí. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. realizaci akce „Oprava VO Květnové Revoluce a okolí“ a 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 této veřejné zakázky 

2. výběr dodavatele prací přímím oslovením na akci „Rekonstrukce VO Květnové Revoluce 
a okolí“ a to společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, Bolevec, 32300 
Plzeň; IČ: 49196812 

3. uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností 
OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, Bolevec, 32300 Plzeň; IČ: 49196812 
s cenou díla ve výši 1 022 128,00 Kč bez DPH, tj. 1 236 774,90 Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 

1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce podle cenové 
kalkulace 

T: 11/2015 

2. po obdržení zajistit oboustranné podpisy příslušného smluvního dokumentu – a následně 
zajistit realizaci akce 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 944/2015 

Oprava veřejného osvětlení Zákopnická ulice a okolí 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na opravě veřejného 
osvětlení, a jejich provedení v koordinaci s probíhající stavbou společnosti ČEZ. V rámci této 
akce by došlo k přípoloži vedení veřejného osvětlení a výměně dožilých stožárů. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. realizaci akce „Oprava VO Zákopnická ulice a okolí“ a 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 této veřejné zakázky 

2. výběr dodavatele prací přímím oslovením na akci „Oprava VO Zákopnická ulice a okolí“ 
a to společnosti ELMOS LIBEREC, s.r.o. Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6; IČ: 47780126 

3. uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností ELMOS 
LIBEREC, s.r.o. Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6; IČ: 47780126 s cenou díla ve výši 
159 299,- Kč bez DPH, tj. 192 751,80 Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce podle cenové 

kalkulace, 

T: 11/2015 

2. po obdržení zajistit oboustranné podpisy příslušného smluvního dokumentu – a následně 
zajistit realizaci akce 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 945/2015 

Oprava veřejného osvětlení v lokalitě Ostašov 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na opravě veřejného 
osvětlení, a jejich provedení v koordinaci s probíhající stavbou společnosti ČEZ. V rámci této 
akce dojde ke zpětné montáži vedení veřejného osvětlení na nové stožáry vrchního vedení. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. realizaci akce „Oprava VO lokalita Ostašov“ a 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 této veřejné zakázky 

2. výběr dodavatele prací přímím oslovením na akci „Oprava VO lokalita Ostašov“ a to 
společnosti BIMONT, s.r.o. České Mládeže 713/122, 46008 Liberec VIII-Dolní Hanychov; 
IČ: 47781262 

3. uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností 
BIMONT, s.r.o. České Mládeže 713/122, 46008 Liberec VIII-Dolní Hanychov; 
IČ: 47781262 s cenou díla ve výši 582 736,- Kč bez DPH, tj. 705 110,60 Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce podle cenové 

kalkulace 

T: 11/2015 

2. po obdržení zajistit oboustranné podpisy příslušného smluvního dokumentu – a následně 
zajistit realizaci akce 

T: 11/2015 
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USNESENÍ Č. 946/2015 

Smlouva o zřízení věcného břemene – cyklostezka Jungmannova 

Stručný obsah: Radě města je předkládána Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - 
"Stezka pro chodce a cyklisty úsek křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky 
Jungmannova – Wintrova v Liberci" na pozemek p. p. č. 577/9 v k. ú. Františkov u Liberce 
o výměře 28 m2 za úhradu 1.000,- Kč bez DPH. Na tomto pozemku je vybudována dopravní 
infrastruktura a po dokončení a zkolaudování stavby zůstala ve vlastnictví SML. Tato smlouva 
musí být po schválení a podepsání předložena poskytovateli dotace – Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi 
statutárním městem Liberec a společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 
03, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky 
Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi statutárním městem Liberec a společností Povodí 
Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03, Hradec Králové – Slezské Předměstí, 
IČ 70890005 do Zastupitelstva města Liberce 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 947/2015 

Žádost o změnu jízdních řádů – Ostašov, Rudolfov 

Stručný obsah: Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Ostašov, Karlov ve věci 
optimalizace, posílení spojů na lince č. 16 plánuje DPMLJ s účinností od 13. 12. 2015 změnu 
jízdního řádu na této lince. V rámci této změny dojde k navýšení ujetých vzkm na lince č. 16 
o 10tis. vzkm/rok. 
Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Horská, Rudolfov ve věci optimalizace, 
posílení spojů na lince č. 18 plánuje DPMLJ s účinností od 13. 12. 2015 změnu jízdního řádu na 
této lince. V rámci této změny dojde k navýšení ujetých vzkm na lince č. 18 o 15tis. vzkm/rok. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navrženou změnu jízdního řádu na lince č. 16 a 18 od 13. 12. 2015 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: bez zbytečného odkladu 

2. Oskaru Zappemu, dopravnímu řediteli společnosti Dopravního podniku měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s., zveřejnit a informovat cestující o změně jízdního řádu linek 
č. 16 a 18. 
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T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 948/2015 

Dodatek č. 24 ke Smlouvě č. 10090149 

Stručný obsah: Návrh dodatku č. 24 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 a.s. 
Smluvní výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném 
zájmu – provozu MHD v roce 2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 24 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. 24 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. 24 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: 11/2015 

USNESENÍ Č. 949/2015 

Zajištění parkování služebních vozidel od 1. 1. 2016 

Stručné shrnutí: Z důvodu plnění pracovních povinností je potřeba zajistit parkování služebních 
vozidel a vozidel vedení města. Je tedy potřeba, aby rada města schválila vydání servisních 
parkovacích karet pro zónu rezidentsko-abonentní (konkrétně pro vozidla v příloze č. 1), 
udělení výjimky pro parkování v zóně regulovaného stání na parkovacích místech 
návštěvnického stání a rezidentsko-abonentního stání bezplatně (konkrétně pro vozidla v příloze 
č. 2) a zajištění nájemní smlouvy pro 12 služebních vozidel v parkovacím domě z důvodu 
blížícího se konce aktuální nájemní smlouvy v budově Krajské vědecké knihovny. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. bezplatné vydání servisních parkovacích karet pro služební vozidla města a vozidla vedení 
města dle přílohy č. 1 v zóně rezidentsko-abonentní 
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2. bezplatné vydání parkovacích karet pro vozidla dle přílohy č. 2 v zóně regulovaného stání na 
parkovacích místech návštěvnického stání 

3. záměr uzavření nájemní smlouvy pro zajištění parkování 12 služebních vozidel 
v parkovacím domě mimo pracovní dobu Magistrátu města Liberce  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. zajistit vydání servisních parkovacích karet pro služební vozidla města a vozidla vedení 

města dle přílohy č. 1 v zóně rezidentsko-abonentní 

T: 12/2015 

2. zajistit vydání parkovacích karet pro vozidla dle přílohy č. 2 pro možnost parkování v zóně 
regulovaného stání na parkovacích místech návštěvnického stání 

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 950/2015 

Výstavba Kompostárny v Liberci  

Stručný obsah: Radě města je předkládán materiál, který informuje o záměru výstavby 
Kompostárny v Liberci, v místě zrušené kompostárny při komunikaci Londýnské ve variantě 
spolupráce se společností A.S.A. Liberec s.r.o., nebo se spol. Ještědská stavební společnost spol. 
s r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení I: 
záměr vybudování kompostárny v Liberci, při komunikaci Londýnské, na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Liberce (na kterém byla provozována původní kompostárna společností 
Rašelina Soběslav) za areálem čistírny odpadních vod v Liberci ve spolupráci se společností 
.A.S.A. Liberec s.r.o. 

a  u k l á d á  

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

V případě schválení kterékoli varianty předat odboru ekologie a veřejného prostoru následující 
doklady: 
a) veškerou dostupnou dokumentaci, vztahující se k původní stavbě kompostárny na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Liberce (na kterém byla provozována původní kompostárna 
společností Rašelina Soběslav) 

b) geodetické zaměření skutečného stavu na pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberce 
(na kterém byla provozována původní kompostárna společností Rašelina Soběslav) 

c) situační výkres na podkladu zaměření stávajícího stavu pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Liberce (na kterém byla provozována původní kompostárna společností Rašelina 
Soběslav) s vyznačením koridoru budoucí stavby cyklostezky Londýnská 

T:12/2015 

2. Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
a) v případě schválení varianty č. 1 ve spolupráci se spol. .A.S.A. Liberec s.r.o., zpracovat 

projektový záměr včetně indikativních nabídek dalších firem a předložit jej RM 

T: 12/2016 
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b) navrhnout včetně zajištění souhlasu ze strany odboru životního prostředí a odboru hlavního 
architekta nové uložiště sněhu, za účelem uložení odváženého sněhu po dobu zimního 
období z komunikací ve vlastnictví města Liberce 

T: 09/2016 

USNESENÍ Č. 951/2015 

Zajištění provádění dopravního značení v zónách placeného parkovacího stání 

Stručné shrnutí: Předmětem materiálu je schválení přímého zadání zakázky malého rozsahu na 
služby společnosti Technické služby města Liberce a.s. Předmětem veřejné zakázky je provádění 
obnovy, odstraňování závad a opravy svislého a vodorovného dopravního značení v zónách 
placeného parkovacího stání, které musí být průběžně realizována v souladu s legislativou, 
vztahující se na pozemní komunikace. Dle návrhu společnosti Technické služby města Liberce 
a.s. je předmětná zakázka strukturována ceníkem s aktuálními jednotkovými cenami včetně 
plnění kvalitativních podmínek z dlouhodobého smluvního vztahu na údržbu komunikací, který 
byl uzavřen mezi statutárním městem Liberec a spol. Technické služby města Liberce na 
základě veřejné soutěže. 

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 „Dopravní značení v rámci zón placeného parkovacího stání“ 

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Technické služby města Liberce a.s., 
Erbenova 376/2, Liberec 8, 460 08/ IČ: 25007017 

3. uzavření smlouvy se společností Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376/2, 
Liberec 8, 460 08/ IČ: 25007017 v souladu s přílohou č. 1 a důvodovou zprávou za celkovou 
cenu 1 618.282,- Kč bez DPH a to v termínu od 10. 12. 2015 do 31. 12. 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis příslušného 
smluvního dokumentu na realizaci veřejné zakázky „Dopravní značení v rámci zón placeného 
parkovacího stání“ se společností Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376/2, Liberec 8, 
460 08/ IČ: 25007017 

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 952/2015 

Zpráva o dosavadním průběhu auditů ve vybraných městských akciových 
společnostech 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím Zprávy představenstva LIS o hloubkové kontrole hospodaření s prvky forenzního 
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auditu ve formě informace zastupitelstvu města 

a  ž á d á  

představenstvo DPMLJ o poskytnutí zprávy o hloubkové kontrole hospodaření s prvky forenzního 
auditu v DPMLJ 

USNESENÍ Č. 953/2015 

Veřejná zakázka na nákup tepelné energie - tzv. JŘBÚ 

Stručný obsah: vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na 
„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové 
organizace a společnosti města“ na období 5 let. Součástí JŘBÚ je Odůvodnění veřejné zakázky, 
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zněním odůvodnění veřejné zakázky „Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, 
které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ dle přílohy č. I. a vloženými 
úpravami dle připomínek komise pro veřejné zakázky 

s c h v a l u j e  

1. Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci „Nákup tepelné energie pro objekty SML 
včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ dle přílohy č. II  

2. po schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města zahájení zadávacího řízení 
formou JŘBU „Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají 
příspěvkové organizace a společnosti města“ 

3. vyzvání dodavatele Teplárna Liberec, a. s., IČ 62241672, se sídlem: Dr. Milady Horákové 
641/34a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 

j m e n u j e  

členy hodnotící komise ve složení: 
1. Tibor Batthyány 
2. Mgr. Jan Korytář 
3. Tomáš Kysela  
4. Ing. Kateřina Seifertová 
5. Bc. Daniel Kout 

jako zástupce SML při jednání s uchazečem v rámci veřejné zakázky „Nákup tepelné energie pro 
objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“  

náhradníci hodnotící komise: 
1. Ing. Karolína Hrbková 
2. PhDr. Ivan Langr 
3. Bc. Jaroslav Schejbal 
4. Mgr. Jan Audy 
5. Michal Šálek 

a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora,  
a) předložit zastupitelstvu města ke schválení Odůvodnění veřejné zakázky dle platné 

legislativy 

T: 26. 11. 2015 
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b) informovat osobu zastupující centrálního zadavatel při výkonu zadavatelských činností, 
Mgr. Lukáše Máchala, o přijatém usnesení rady města 

T: ihned 

2. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, po schválení odůvodnění veřejné zakázky 
zastupitelstvem města, podepsat dokumenty související se zahájením zadávacího řízení 

T: ihned po schválení odůvodnění zastupitelstvem 

USNESENÍ Č. 954/2015 

Zřízení Dotačního fondu SML 

Stručný obsah: Na základě usnesení ZM č. 170/2015 z 25. 6. 2015 je RM předkládám 
k projednání materiál s názvem Zřízení Dotačního fondu SML. Součástí materiálu je statut 
Dotačního fondu SML, návrh dílčích fondů a jejich programů s určením oblastí podpory 
a návrh finančních alokací do jednotlivých dílčích fondů a jejich programů. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zřízením Dotačního fondu SML 

2. se statutem Dotačního fondu SML dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

3. s návrhem finanční alokace do dílčích fondů a programů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

4. s návrhem zaměření programů na oblasti podpory dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

5. s finančním vypořádáním a zrušením Městského fondu rozvoje bydlení a převodem zůstatku 
do Rezervního fondu Dotačního fondu SML 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,  
1. předložit odsouhlasený materiál k projednání Finančnímu výboru 

T: listopad 2015 

2. předložit odsouhlasený materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: listopad 2015 

USNESENÍ Č. 955/2015 

Zrušení společnosti Spacium o.p.s. likvidací 

Stručný obsah: Správní rada společnosti Spacium o.p.s. rozhodla na svém zasedání dne 
29/10/2015 o zrušení společnosti likvidací. Podle čl. X/4b zakládací smlouvy ze dne 4/9/2014 
mohou zakladatelé společnosti, tj. statutární město Liberec a Ing. arch. Filip Horatschke, toto 
rozhodnutí svým vyjádřením změnit nebo zrušit. Předkladatel navrhuje Radě města Liberec vzít 
rozhodnutí správní rady Spacium o.p.s. na vědomí a postoupit je k vyjádření Zastupitelstvu 
města Liberec. 

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

rozhodnutí správní rady Spacium o.p.s. o zrušení společnosti k 31/12/2015 s likvidací 

a  u k l á d á  

PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit rozhodnutí správní rady Spacium 
o.p.s. zastupitelstvu města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 956/2015 

Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 

Stručný obsah: Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce Liberec pro rok 2015 ve výši 9.699,- Kč je refundací, která je 
poskytována ministerstvem vnitra prostřednictvím krajů, obcím, jako zřizovatelům jednotek 
požární ochrany na odbornou přípravu, speciální kurzy a na výdaje za uskutečněný zásah 
jednotek mimo její územní obvod. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce Liberec pro rok 2015 ve výši 9.699,- Kč 

a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthánymu, primátorovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi 
Libereckým krajem a statutárním městem Liberec /dle přílohy/ 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit účelovou dotaci do rozpočtu 
města dle důvodové zprávy 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 957/2015 

Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města 
a valných hromad společností na rok 2016 

Stručný obsah: Radě města a následně zastupitelstvu města je předkládán na vědomí návrh 
ročního plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných hromad společností. Návrh je 
zpracován na základě projednání s vedoucími odborů. Materiál je předkládán jako otevřený, 
v souladu s aktuálními potřebami budou zařazovány na program zasedání další materiály 
k projednání. Může též dojít k posunu v nyní navrhovaných termínech u jednotlivých materiálů. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných hromad 
společností na rok 2016 
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a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit návrh časového a obsahového plánu činnosti 
rady města, zastupitelstva města a valných hromad společností na rok 2016 zastupitelstvu města na 
vědomí 

USNESENÍ Č. 958/2015 

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2015 

Stručný obsah: Radě města Liberce je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady 
města, tento přehled je následně předložen na vědomí i Zastupitelstvu města Liberce a to 
formou informace. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2015 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě 

USNESENÍ Č. 959/2015 

Hodnocení 9. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 10. 2015 
a pokračování přerušeného 9. zasedání zastupitelstva města konaného 
30. 10. 2015 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které 
se konalo dne 28. října 2015 a pokračování přerušeného 9. zasedání Zastupitelstva města Liberce, 
které se konalo 30. 10. 2015, primátora města Tibora Batthyányho, náměstka primátora 
Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora Tomáše Kyselu, náměstkyni primátora Ing. Karolínu 
Hrbkovou a náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra 

USNESENÍ Č. 960/2015 

Organizační zajištění 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
26. listopadu 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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konání 10. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace – prodej pozemků  
4. Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – budoucí prodej pozemku  
5. Majetkoprávní operace – výkup pozemku od ČR - ÚZSVM  
6. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM – ul. Zelná a Londýnská  
7. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM – ul. Hrubínova, Al. výšina  
8. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM – ul. Hrazená  
9. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitostí od SPÚ 
10. Forum Liberec s.r.o. – dotace na pořádání Farmářských trhů v Liberci  
11. Zřízení dotačního fondu SML  
12. Návrh rozpočtového opatření č. 8A) SML na rok 2015  
13. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného 

programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši 2 000 000 000,- Kč  
14. Dodatek č. 3 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“  
15. MO – záměr prodeje pozemku pod rozestavěnou stavbou polyfunkčního objektu v k. ú. 

Liberec (ul. Pálkova)  
16. Veřejná zakázku na nákup tepelné energie – tzv. JŘBÚ 
17. Smlouva o bezúplatném převodu č. 3870/ULB/2015  
18. Smlouva o zřízení věcného břemene – cyklostezka Jungmannova  
19. Oprava koryta Jizerského potoka v areálu Libereckého tenisového klubu  
20. Žádost o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec  
21. Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ  
22. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol  
23. Spolupráce SML a Agentury pro sociální začleňování - 4. vlna KPSVL 
24. Změna zřizovací listiny Kontakt p. o. 
25. Zrušení společnosti Spacium o.p.s. likvidací 
26. Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných 

hromad společností na rok 2016 
27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání ZM konaného dne 29. 10. 

2015 a pokračování přerušeného 9. zasedání ZM konaného 30. 10. 2015  
28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Návrh rozpočtového opatření č. 8 – DOTACE SML na rok 2015  
II. Návrh rozpočtového opatření č. 8B) – DOTACE SML na rok 2015  

III. Zpráva o dosavadním průběhu auditů ve vybraných městských akciových společnostech  
IV. Výsledek administrativní kontroly interim se žádostí o platbu v rámci projektu 

„Administrativní zajištění IPRM  
V. Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2015  
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Přílohy: 

k usnesení č. 896/2015 
k usnesení č.899/2015 
k usnesení č. 901/2015 
k usnesení č. 902/2015 
k usnesení č. 903/2015 
k usnesení č. 904/2015 
k usnesení č. 907/2015 
k usnesení č. 908/2015 
k usnesení č. 909/2015 
k usnesení č. 910/2015 

k usnesení č. 918/2015 
k usnesení č. 921/2015 
k usnesení č. 922/2015 
k usnesení č. 923/2015 
k usnesení č. 924/2015 
k usnesení č. 930/2015 
k usnesení č. 932/2015 
k usnesení č. 934/2015 
k usnesení č. 935/2015 
k usnesení č. 938/2015 

k usnesení č. 939/2015 
k usnesení č. 940/2015 
k usnesení č. 941/2015 
k usnesení č. 946/2015 
k usnesení č. 947/2015 
k usnesení č. 948/2015 
k usnesení č. 949/2015 
k usnesení č. 953/2015 
k usnesení č. 954/2015 
k usnesení č. 956/2015 

V Liberci dne 19. listopadu 2015 

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

 



SMLOUVA 
o souhlasu s instalací a provozem 

kamerového bodu 

 

č. MP-22-11/15 
 
Smluvní strany: 

 
Statutární město Liberec 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 
zastoupené:  p. Tibor Batthyány, primátor města 
v této smlouvě zastoupené:  Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP Liberec 
IČO: 00262978 
(dále jen město) 
 
a 

Alexandr Kendik podnikající pod obchodním jménem Alexandr Kendik JUNIOR® 
narozený: 
bytem:   
se sídlem: Soukenné nám. 121/1, 460 01  Liberec 4 
IČ:  10430245 
DIČ:  CZ6102241233                                
(dále jen vlastník objektu) 
 
 

 Město je výhradním vlastníkem Městského kamerového dohlížecího systému v Liberci 
(dále jen MKDS). Instalací kamerového bodu je dotčen níže specifikovaný objekt. Objekt byl v 
uvedené lokalitě nejvhodnějším prostorem pro instalaci MKDS. Město financuje veškeré náklady 
spojené s instalací a provozem MKDS. Provozovatelem MKDS je Městská policie Liberec. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1) Vlastník objektu touto smlouvou vyslovuje souhlas s bezplatnou instalací a provozem 
MKDS na svém objektu v ulici Jáchymovská, číslo popisné 269, postavený na pozemku p. č. 
892/13 v k. ú. Františkov u Liberce v obci Liberec. 

 

2) Město se výslovně zavazuje, že zajistí na své náklady přívod elektrické energie pro 
provoz MKDS. 

Článek II. 

Doba platnosti smlouvy 
 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že smluvní strany mohou ukončit smlouvu 
způsobem stanoveným v článku V. této smlouvy. 
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Článek III. 

Stavební úpravy 
 

1) Město provede instalaci komponentů MKDS v objektu (i vně) na vlastní náklady. 
2) Jakékoli další stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace a stavební adaptace (dále 

jen stavební úpravy) v objektu (i vně) související s MKDS může město provádět jen na základě 
předchozí písemné dohody s vlastníkem objektu, jejímž obsahem bude i ujednání o vypořádání 
vynaložených nákladů. Bez tohoto ujednání není dohoda platná a takto neplatná dohoda není ani 
souhlasem vlastníka objektu s provedením stavebních úprav. Po instalaci MKDS je město 
povinno uvést prostory objektu neprodleně do původního stavu. 

3) Vlastník objektu písemně seznámí město s měsíčním předstihem o rozsahu 
zamýšlených oprav, které hodlá provést v objektu (i vně), a které by mohly ohrozit provoz 
MKDS. 

4) Město je povinno předložit vlastníku objektu statický posudek mechanických dílů 
MKDS spojených s objektem. Zároveň bude předána výchozí revize síťové části systému 
instalované v objektu. Město zajistí řádné připojení mechanických dílů MKDS ke stávajícímu 
systému ochrany objektu proti vlivům atmosférické elektřiny. Protokol o revizi tohoto připojení 
bude vlastníkovi objektu předán k datu nabytí platnosti této smlouvy. 
 

Článek IV. 

Ostatní ujednání 
 

1) Provoz MKDS, zejména dodávky elektrické energie, jeho obsluhu a údržbu, si město 
zajistí samostatným podružným elektroměrem na vlastní náklady, umístěným ve výtahové 
strojovně. Město je oprávněno zahájit provoz MKDS až po instalaci vlastního elektroměru. 
Faktura za odběr elektrické energie bude vystavována 1x ročně v prosinci. Stav elektroměru 
bude písemně sdělen vlastníkovi objektu. 

2) Pro zajištění servisního zásahu, obsluhy a údržby, či odstranění havárie MKDS umožní 
vlastník objektu městu a provozovateli MKDS na základě předchozího oznámení (osobně, 
telefonicky) přístup ke všem prostorám objektu, kterých se instalace MKDS týká. K přístupu do 
těchto prostor jsou oprávněni pouze pracovníci města a provozovatele MKDS (zástupce městské 
policie a zaměstnanec servisní firmy). 

3) Vlastník objektu je povinen písemně sdělit městu potřebné telefonní kontakty na své 
zástupce pro zajištění servisu včetně jejich změn. 

4) Město je povinno písemně sdělit vlastníku objektu telefonní kontakty na kompetentní 
osoby města a provozovatele MKDS, stejně tak jejich změnu. 

5) Vlastník objektu je povinen pro potřeby zajištění servisního zásahu, obsluhy a údržby, 
či odstranění havárie MKDS předat provozovateli MKDS aktuálně užívané klíče od prostor 
dotčených MKDS. 

6) Město se zavazuje, že při instalaci či provozu MKDS nedojde k omezení či porušení 
práv jednotlivých uživatelů bytových a nebytových prostor objektu. 

7) Vlastník objektu je oprávněn provádět průběžné kontroly instalace a provozu MKDS 
za přítomnosti zástupce města nebo provozovatele MKDS. V případě, že Město provede instalaci, 
nebo provoz v rozporu s touto smlouvou, je povinno odstranit nesoulad do 14 dnů od písemné 
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výzvy vlastníka objektu. 

8) Město se zavazuje po prokázání všech předpokladů odpovědnosti za škodu, uhradit 
vlastníkovi škody, ke kterým v souvislosti s činnostmi popisovanými touto smlouvou na majetku 
vlastníka dojde a to na výzvu vlastníka. 

 

Článek V. 

Ukončení platnosti smlouvy 
 

1) Platnost této smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran. Smluvní strany 
mohou jednostranně ukončit smlouvu výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající první 
den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

2) Město odstraní instalovaný MKDS a předá vlastníku objektu prostory užité při 
instalaci MKDS řádně vyklizené nejpozději do skončení výpovědní lhůty nebo platnosti této 
smlouvy dle bodu 1) tohoto článku. Město je povinno předat prostory ve stavu, v jakém je 
převzalo s ohledem na způsob a délku užívání. O stavu předávaných prostor se sepíše zápis. 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Změny této smlouvy je možno dosáhnout pouze písemnou dohodou smluvních stran 
označenou jako dodatek této smlouvy. Bez takového označení a bez případného čísla dodatku je 
dohoda o změně této smlouvy neplatná. 

2) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá dva. 

3) Tato smlouva je účinná dnem podpisu oběma stranami a k tomuto dni nabývá platnosti. 

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

5)  Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č  …..  ze dne 18.11. 2015 

 
 
 

V Liberci dne V Liberci dne 

Za město: Za vlastníka objektu: 

Mgr. Ladislav Krajčík Alexandr Kendik 

ředitel Městské policie Liberec 

  

 

  
 
 ................................................... .................................................... 
 razítko, podpis razítko, podpis 
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Záměr jednotného řízení MOS 

statutárního města Liberec - zadání 

Autoři prezentace: 
Liberecká IS, a.s., DYNATECH s.r.o. 

Příloha usnesení č. 899/2015

placha.petra
Psací stroj
PŘÍLOHA č. 1 - materiálu do RM



Obchodní společnosti založené veřejnoprávním 
subjektem (nejen v Liberci) jsou obvykle terčem 
zpochybňování jejich průhlednosti a transparentního 
chování. Toto zpochybňování je podle našeho názoru 
způsobeno zejména nedostatkem informací o  
mechanismech fungování těchto subjektů, nedostatkem 
informací o těchto subjektech obecně a  zvyšující se 
potřebou jejich efektivního řízení a kontroly ze strany 
majitele. 

Důvod záměru 

Příloha usnesení č. 899/2015



1. Naplnění legislativních povinností 

– Zákon o obcích – povinnost Rady města řídit zřízené a zakládané 

organizace 
– Zákon o malých rozpočtových pravidlech – povinnost kontrolovat 

hospodaření zřízených a zakládaných organizací 
– Zákon o obchodních korporacích – povinnosti orgánů společnosti 

– pravidelné a průběžné ujišťování a informace 
2. Efektivní činnost a využití finančních prostředků MOS 

– Vazba kvality a objemu veřejné služby vs. veřejné finance a 

zdroje 
– Kontrola závazku veřejné služby zakladatelem 
– Jednotný výstup, lepší porozumění činnosti a výsledků MOS 
– Nastavení účinných preventivní kontrolních mechanismů 
– Transparentnost informací směrem k veřejnosti 
 

Příloha usnesení č. 899/2015



• Zvýšení informovanosti o fungování MOS Liberec  
u volených zástupců města Liberec a veřejnosti 

• Zvýšení efektivity fungování MOS Liberec  

Účel záměru 
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I. Zavedení automatického poskytování 
definovaných informací o MOS Liberec pro 
vedení města a veřejnost  

II. Uplatnění řídících nástrojů a zvýšení kontroly 
MOS ze strany vedení města Liberec 

Cíle záměru 
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Projekt pro nastavení prostředí pro sběr 

informací a zahájení sběru indikátorů 1. úrovně 

1. Vytvoření jednotných pravidel systému řízení  
ze strany města  

2. Nastavení pravidel k předávání informací  
3. Vytvoření návrhu smlouvy o kontrole  
4. Implementace smlouvy o kontrole  

I. etapa záměru 
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Proces toku dat a informací 

Odbor 
informatiky  
a řízení procesů 

Komunikační 
portál 

MOS PO 

BI 

Vybrané indikátory 
I. úrovně 

Účetní závěrky 

Projednání  
a pověření 

realizací vybraných 
opatření 

Realizace 
vybraných 
opatření 

Magistrát 

LIS 

Analýza  
a hodnocení 

informací 

RADA 

Průběžné 
informování  

a návrhy opatření 
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• Návrh pravidel pro systém cílů stanovených ze strany 
akcionáře a ze strany zadavatele veřejné služby.  

• Návrh systému komunikace s radou a zastupitelstvem 
města 

• Návrh principů hodnocení společností ze strany vedení 
města 

• Pojmenování existujících a požadovaných  
procesů na rozhraní mezi městem  
a společností a jejich výstupů 

• Návrh principů pro vztahy mezi  
společnostmi navzájem 

Vytvoření jednotných pravidel systému 

řízení ze strany města  
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• Definice druhů informací pro oprávněné organizační 
jednotky města 

• Definice druhů informací pro veřejnost 
• Definice postavení (práv, povinností, komunikace) útvaru 

magistrátu, který bude centrální  
jednotkou pro sběr informací, jejich  
interpretaci a předávání konečným  
příjemcům.  

Nastavení pravidel k předávání informací  
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Vytvoření návrhu textu, který zohlední potřeby a práva 
obou smluvních stran (SML a společností) na 
poskytování informací o výkonu, hospodaření a plnění 
cílů společnosti a vytvoří legislativní prostředí pro 
předávání informací.  

Vytvoření návrhu smlouvy o kontrole  
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• Doplnění textu v souladu s nastavenými pravidly systému 
řízení 

• Verifikace textu s jednotlivými společnostmi 
• Uzavření smluv o kontrole 

Uzavření smlouvy o kontrole  
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1. Projekt nastavení jednotných principů pro vnitřní 
řídící a kontrolní systémy společností 

2. Projekty nastavení vnitřního systému finanční 
kontroly v jednotlivých společnostech 

3. Projekt nastavení principů multikriteriální analýzy 
investic společností 

4. Projekt zavedení společného plánování peněz  
 

II. etapa záměru 
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Proces toku dat a informací 

Odbor 
informatiky  
a řízení procesů 

Komunikační 
portál 

MOS PO 

BI 

Vybrané indikátory 
II. úrovně 

Projednání  
a pověření 

realizací vybraných 
opatření 

Realizace 
vybraných 
opatření 

Magistrát 

LIS 

Analýza  
a hodnocení 

informací 

RADA 

Průběžné 
informování  

a návrhy opatření 
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Návrh a verifikace závazných principů vnitřního řízení 
obchodních společností v následujících oblastech:  
• strategie společnosti,  
• systém cílů,  
• řízení dělby práce a odpovědnosti,  
• výběr dodavatelů,  
• kontrolní prostředí a auditní mechanismy  
• včetně auditní stopy,  
• řízení rizik,  
• informace a komunikace,  
• controlling 
• PR a propagace 

Projekt nastavení jednotných principů pro 

vnitřní řídící a kontrolní systémy společností 
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• Analýzy a do nastavení schvalovacích procesů pro 
plánování a vynakládání finančních zdrojů na výkonovou 
spotřebu 

• Implementace IT nástroje pro podporu systému finanční 
kontroly (CROSEUS) v jednotlivých společnostech 

Projekty nastavení vnitřního systému finanční 

kontroly v jednotlivých společnostech 
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Nastavení plánování a hodnocení oprávněnosti investic ve 
společnostech podle stanovených kritérií.  
Možnými kritérii jsou společenský přínos pro město Liberec 

(občané, magistrát a organizace města), rozvoj 

poskytované veřejné služby, plnění smluvních závazků, 

požadavek stanovené strategie, finanční  

návratnost, dostupnost finančních zdrojů  

Projekt nastavení principů multikriteriální 

analýzy investic společností 
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• Zavedení pravidel a vzájemných smluv pro společné 
řízení hotovosti mezi společnostmi a městem 

• Stanovení pravidel pro převody peněžních prostředků  
v rámci skupiny tak, aby na jedné straně byly pokryté 
aktuální výpadky, na straně druhé, aby se eliminovaly 
případy, kdy k těmto  
výpadkům dochází.  

Projekt zavedení společného plánování 

peněz  
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9. Projekt zavedení dalších informačních systémů 
pro automatizaci kontrolních mechanismů a 
poskytování informací o společnostech  
(SW systémy pro zakotvení stanovených procesů, Business 
inteligence, Komunikační portál).  

10.Projekt školení a vzdělávání 

Průřezové projekty 
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12. Optimalizace systému řízení MOS podle výstupů 
II. Etapy projektu 

13. Závěrečné analýzy a hodnocení MOS 
14. Návrh opatření  a předání implementovaných 

systémů do plného provozu 
15. Vyhodnocení splnění záměru v radě města 
 

Vyhodnocení splnění záměru 
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Harmonogram a financování 

záměru 

Projekt pro nastavení prostředí pro sběr nformací a zahájení sběru 

indikátorů 1. úrovně  

Zahájení 20.11.2015 
Ukončení 30.6.2016 
Odhadnuté náklady: 260 tis. Kč 

Projekty druhé etapy záměru  

Zahájení 1.1.2016 
Ukončení 31.12.2017 
Odhadnuté náklady: 5 480 tis. Kč 
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Příloha č. 1

Návrh RO č. 8A ) 2015 -  Příjmy 190 076 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet po 

změně

PAR RP UZ ORJ ORG H) Ostatní příjmy 190 076 Kč
6171 2322 1 10146000000 Přijaté pojistné náhrady oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 3 848 713 40 076 3 888 789
6330 4131 1 10041000000 Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 4 347 149 100 000 4 447 149
3421 2321 1 10331000000 Přijaté investiční dary - z Teplárny pro Dopravní hřiště odbor kancelář primátora/000100020000 0 50 000 50 000
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Příloha č. 2

Návrh RO č. 8A) 2015 -  Výdaje 190 076 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet 

schválený-

upravený

návrh změny
rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu 190 076

Odbor majetkové správy celkem      100 000
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 100 000

3612 5362 1 20032000000 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu odd.majetkové evidence a dispozic/ 000600130030 200 000 100 000 300 000
Odbor ekonomiky -1 500 000

PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -1 500 000

6409 5901 1 20192000000 rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 28 020 871 -4 819 003 23 201 868
6409 5901 1 20192000000 rezerva oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 0 -1 500 000 -1 500 000
6402 5364 1 21000000000 vratka dotace ROP oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 22 332 449 4 819 003 27 151 452

Odbor správy veřejného majetku celkem    24 249
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 24 249

3631 5171 1 20044000000 pojistná událost - poškozené veřejné osvětlení odd. technické správy/ 00060004003 0 24 249 24 249
Odbor kancelář primátora celkem      50 000

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 50 000

3421 5139 1 20934000000 dopravní hřiště - nákup materiálu - dětské šlapací minikáry odbor kancelář primátora/ 000100020000 0 50 000 50 000
Kancelář tajemníka celkem 15 827

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 15 827

6171 5171 1 20403000000 pojistná událost - poškozené vozidlo odd. provozu a správy budov/ 000200050009 0 15 827 15 827

D) Organizace města
Zoologická zahrada, příspěvková organizace 1 500 000

3741 5331 3 20026000000 neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - provoz odd. školství/000500170039 31 000 000 1 500 000 32 500 000

E) Fondy oprav a investic 0

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 0

3111 5169 1 20227000011 nákup služeb MŠ oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 300 000 270 000 570 000
3111 5171 1 20229000011 opravy vyplývající z aktuál. technického stavu oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 3 600 000 300 000 3 900 000
3111 6121 1 20769000011 investiční akce MŠ oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 850 000 -400 000 1 450 000
3111 6121 1 20918000011 MŠ Beruška - rekonstrukce, vnitřní vybavení, PD oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 800 000 400 000 1 200 000
3111 6121 1 20919000011 MŠ Kamarád - rekonstrukce kuchyně oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 500 000 -470 000 30 000
3113 6121 1 20770000011 investiční akce ZŠ oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 887 799 300 000 1 187 799
6171 6121 1 20917000011 vypracování PD k návrhům dotací oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 868 224 -400 000 1 468 224

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařázení 0

3319 5171 1 20930000012 opravy kulturních zařízení oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 300 000 -500 000 800 000
3311 6121 1 21001000012 investice do kulturních zařízení oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 1 000 000 -200 000 800 000
3741 6122 1 20775000012 Botanická zahrada-měřící a regulační technika oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 0 500 000 500 000
3311 6122 1 20138000012 stroje, přístroje oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 0 200 000 200 000
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Příloha č. 3

Návrh RO č. 8A ) 2015 -  VHČ -100 000 Kč

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2

rozpočet schválený-

upravený

návrh změny

rozpočet 

po 

změně

SU AU ORJ ORG VHČ Náklady -100 000 Kč
0

518 100 1 20445000000 konzultační služby, dražby odd.majetkové evidence a disp./0006000130030 925000 -100 000 825 000
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Příloha č. 1

Rozpočet 2016 Příjmy 1 654 690 384 Kč

Název akce Název odboru /oddělení/ORJ2 celkem 

rozpočet 

schválený na 

rok 2015

rozpočet 

upravený na 

rok 2015

návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

ODPA POL ORJ ORG A) Daňové příjmy města a poplatky 1 349 661 000 Kč

Daňové příjmy ze státního rozpočtu

1111 1 0010042000000 Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci odbor ekonomiky/0003001210028 222 000 000 222 000 000 235 000 000
0 1111 1 0010043000000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.odbor ekonomiky/0003001210028 23 000 000 23 000 000 25 000 000
0 1112 1 0010044000000 Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel odbor ekonomiky/0003001210028 3 000 000 3 000 000 3 000 000
0 1112 1 0010045000000 Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele odbor ekonomiky/0003001210028 17 000 000 17 000 000 7 000 000
0 1113 1 0010046000000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odbor ekonomiky/0003001210028 26 000 000 26 000 000 27 000 000
0 1121 1 0010047000000 Daň z příjmu právnických osob odbor ekonomiky/0003001210028 245 000 000 245 000 000 250 000 000
0 1122 1 0010048000000 Daň z příjmu právnických osob za obce odbor ekonomiky/0003001210028 6 000 000 11 893 430 11 000 000
0 1211 1 0010049000000 Daň z přidané hodnoty odbor ekonomiky/0003001210028 500 000 000 500 000 000 520 000 000
0 1334 1 0010050000000 Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu odbor ekonomiky/0003001210028 145 000 145 000 145 000
0 1335 1 0010051000000 Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa odbor ekonomiky/0003001210028 150 000 150 000 150 000
0 1511 1 0010054000000 Daň  z věcí nemovitých odbor ekonomiky/0003001210028 125 000 000 125 000 000 125 000 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem

0 1332 1 0010057000000 Poplatky - znečišťování ovzduší odbor ekonomiky/0003001210029 30 000 30 000 15 000
0 1340 1 0010058000000 Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadůodbor ekonomiky/0003001210029 45 000 000 45 000 000 45 000 000
0 1341 1 0010059000000 Poplatky - psi odbor ekonomiky/0003001210029 2 500 000 2 500 000 2 500 000
0 1342 1 0010060000000 Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt odbor ekonomiky/0003001210029 1 300 000 1 300 000 1 400 000
0 1343 1 0010061000000 Poplatky - užívání veřejného prostranství odbor ekonomiky/0003001210029 3 700 000 5 200 000 5 000 000
0 1345 1 0010062000000 Poplatky - ubytovací kapacity odbor ekonomiky/0003001210029 1 300 000 1 300 000 1 200 000
0 1349 1 0010063000000 Poplatky - místní - zrušené odbor ekonomiky/0003001210029 1 000 1 000 1 000
0 1353 1 0010052000000 Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění odbor dopravy/000200100000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
0 1351 1 0010064000000 Odvody - výtěžek z provozování loterií odbor ekonomiky/0003001210029 4 000 000 4 000 000 3 500 000
0 1355 1 0010065000000 Odvody - výherní hrací přístroje odbor ekonomiky/0003001210029 58 000 000 58 000 000 60 000 000

Správní poplatky

0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odbor ekonomiky/0003001210029 230 000 230 000 150 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní stavební úřad/000200060000 4 000 000 4 000 000 3 500 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odbor životního prostředí/000200070000 400 000 400 000 400 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odbor správní a živnostenský/000200080000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
0 1361 1 0010053000000 Poplatky - správní odbor dopravy/000200100000 11 300 000 11 300 000 13 000 000

ODPA POL ORJ ORG B) Dotace 67 880 999 Kč

Pravidelné dotace

0 4112 1 0010040000000 Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtuodbor ekonomiky/000300120027 65 000 000 64 915 975 64 900 000
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2016

0 4116 1 0010332000000 Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) odbor ekonomiky/000300120027 0 0 74 004
0 4116 1 0010332000000 Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) odbor ekonomiky/000300120027 0 0 345 996
0 4121 1 0010097000000 Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí odbor správní a živnostenský/000200080000 14 000 14 000 20 000
0 4121 1 0010186000000 Přijaté neinvestiční transfery od obcí oddělení školství a kultury/000500170039 0 340 999 340 999
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Příloha č. 1

Konsolidační položky  - Smuteční fond

6330 4134 1 0010002000009 Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond oddělení technické správy/000600040003 1 100 000 1 100 000 1 100 000
6330 4139 1 0010003000009 Příjem na ZBÚ - Smuteční fond oddělení technické správy/000600040003 1 100 000 1 100 000 1 100 000

ODPA POL ORJ ORG C) Příjmy z hospodářské činnosti města 18 680 000 Kč

celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města

6330 4131 1 0010041000000 Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města odbor ekonomiky 6 000 000 3 896 584 18 680 000

ODPA POL ORJ ORG D) Příjmy ze společností a podílů v nich 41 000 000 Kč

Příjmy z hospodáření 5 000 000 Kč

nedaňové příjmy

6310 2142 24 0010036000000 Podíl na zisku a z dividend  A. S. A. odbor ekonomiky/000300120027 5 000 000 5 000 000 5 000 000
6310 2142 26 0010037000000 Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec odbor ekonomiky/000300120027 3 500 000 3 500 000 0
6310 2142 25 0010256000000 Podíl na zisku a z dividend  Liberecká IS odbor ekonomiky/000300120027 500 000 500 000 0

Podíl na zisku a z dividend TSML odbor ekonomiky/000300120027 0 0 0
Podíl na zisku a z dividend SAJ odbor ekonomiky/000300120027 0 0 0
Podíl na zisku a z dividend  ELSET odbor ekonomiky/000300120027 0 0 0
Podíl na zisku a z dividend SVS odbor ekonomiky/000300120027 0 0 0
Další příjmy 12 500 000 Kč

6310 2141 27 0010206000000 Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.odbor ekonomiky/000300120027 7 500 000 7 500 000 7 500 000
0 2412 28 0010039000000 Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.odbor ekonomiky/000300120027 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Další příjmy 23 500 000 Kč

kapitálové příjmy

6310 3129 27 0010205000000 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberecodbor ekonomiky/000300120027 23 940 504 23 940 504 23 500 000

ODPA POL ORJ ORG E) Fondy oprav a investic příjmy 38 075 753 Kč

3111 2122 1 0010087000000 Odvody - odpisy MŠ oddělení školství a kultury/000500170039 7 156 254 7 328 682 7 234 456
3113 2122 1 0010088000000 Odvody - odpisy ZŠ oddělení školství a kultury/000500170039 15 072 943 15 072 943 14 933 809
3741 2122 2 0010092000000 Odvody - odpisy Botanická zahrada oddělení školství a kultury/000500170039 2 779 704 2 779 704 2 988 937
3741 2122 3 0010091000000 Odvody - odpisy Zoologická zahrada oddělení školství a kultury/000500170039 8 136 372 8 136 372 9 374 058
3311 2122 4 0010090000000 Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy oddělení školství a kultury/000500170039 1 814 161 1 814 161 2 430 151
3311 2122 5 0010089000000 Odvody - odpisy Naivní divadlo oddělení školství a kultury/000500170039 243 804 243 804 251 640
3529 2122 6 0010093000000 Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko oddělení humanitní/000500170040 788 712 788 712 788 712
3529 2122 7 0010094000000 Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče oddělení humanitní/000500170040 53 990 53 990 53 990
1032 2122 9 0010254000000 Odvody - odpisy Městské lesy odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 19 679 20 000

ODPA POL ORJ ORG F) Dotační fond města - příjmy 0 Kč
sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté 0 0 0

ODPA POL ORJ ORG G) Financování, kladné úroky apod. 50 183 400 Kč

Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. 50 000 000 Kč

6310 2144 1 0010006000000 Příjmy - výnosy z amortizačního fondu odbor ekonomiky/000300120027 10 000 000 10 000 000 20 000 000
6310 2145 1 0010227000000 Příjmy z úroků - dluhopis odbor ekonomiky/000300120027 27 048 000 27 048 000 30 000 000
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Kladné úroky z provozních účtů města 183 400 Kč

6310 2141 1 0010007000000 Příjmy z úroků - výdajový v KB odbor ekonomiky/000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010008000000 Příjmy z úroků - základní v KB odbor ekonomiky/000300120027 5 000 5 000 500
6310 2141 1 0010009000000 Příjmy z úroků - příjmový v ČS odbor ekonomiky/000300120027 5 000 5 000 500
6310 2141 1 0010010000000 Příjmy z úroků - základní v ČS odbor ekonomiky/000300120027 40 000 40 000 10 000
6310 2141 1 0010011000000 Příjmy z úroků - výdajový v ČS odbor ekonomiky/000300120027 10 000 10 000 10 000
6310 2141 1 0010012000003 Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci odbor ekonomiky/000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010013000007 Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení odbor ekonomiky/000300120027 5 000 5 000 2 000
6310 2141 1 0010014000004 Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odbor ekonomiky/000300120027 1 000 1 000 500
6310 2141 1 0010015000008 Příjmy z úroků Sportovní fond odbor ekonomiky/000300120027 15 000 15 000 7 000
6310 2141 1 0010016000006 Příjmy z úroků Kulturní fond odbor ekonomiky/000300120027 1 000 1 000 500
6310 2141 1 0010017000011 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízeníodbor ekonomiky/000300120027 10 000 10 000 10 000
6310 2141 1 0010018000000 Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion odbor ekonomiky/000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010019000012 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízeníodbor ekonomiky/000300120027 15 000 15 000 14 000
6310 2141 1 0010020000000 Příjmy z úroků ČS dluhopis odbor ekonomiky/000300120027 100 000 100 000 50 000
6310 2141 1 0010021000000 Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání odbor ekonomiky/000300120027 1 000 1 000 500
6310 2141 1 0010022000000 Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí odbor ekonomiky/000300120027 1 000 1 000 500
6310 2141 1 0010023000000 Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií odbor ekonomiky/000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010024000000 Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnostodbor ekonomiky/000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010025000000 Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank odbor ekonomiky/000300120027 500 500 200
6310 2141 1 0010026000000 Příjmy z úroků ČNB dotační odbor ekonomiky/000300120027 2 000 2 000 100
6310 2141 1 0010027000000 Příjmy z úroků ČNB SFDI odbor ekonomiky/000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010028000008 Příjmy z úroků Smuteční fond odbor ekonomiky/000300120027 10 000 10 000 5 000
6310 2141 1 0010029000001 Příjmy z Ekofondu odbor ekonomiky/000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010030000005 Příjmy z úroků Fond zdraví odbor ekonomiky/000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010031000002 Příjmy z úroků Fond prevence odbor ekonomiky/000300120027 500 500 100
6310 2141 1 0010032000010 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízeníodbor ekonomiky/000300120027 2 000 2 000 2 000
6310 2141 1 0010033000000 Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky odbor ekonomiky/000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010135000000 Příjmy z úroků - příjmový v KB odbor ekonomiky/000300120027 1 000 1 000 1 000
6310 2141 1 0010136000000 Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový odbor ekonomiky/000300120027 80 000 80 000 60 000
6310 2141 1 0010143000000 Příjmy z úroků PPF odbor ekonomiky/000300120027 100 100 100
6310 2141 1 0010263000000 Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet odbor ekonomiky/000300120027 0 0 200
6310 2141 1 0010279000014 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízeníodbor ekonomiky/000300120027 0 0 500
6310 2141 1 0010280000015 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací odbor ekonomiky/000300120027 0 0 5 000
6310 2141 1 0010281000016 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoruodbor ekonomiky/000300120027 0 0 200
6310 2141 1 0010282000017 Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odbor ekonomiky/000300120027 0 0 500
6310 2141 1 0010283000018 Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odbor ekonomiky/000300120027 0 0 200
6310 2141 1 0010284000019 Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízeníodbor ekonomiky/000300120027 0 0 500
6310 2141 1 0010285000020 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní odbor ekonomiky/000300120027 0 0 500
6310 2141 1 0010286000021 Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektůodbor ekonomiky/000300120027 0 0 200
6310 2141 1 0010287000022 Příjmy z úroků Fond pro informační technologie odbor ekonomiky/000300120027 0 0 200

ODPA POL ORJ ORG H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené 89 209 232 Kč

Příjmy z pokut 9 333 000 Kč

3769 2212 1 0010055000000 Pokuty - ukládané ČIŽP odbor ekonomiky/0003001210028 200 000 200 000 200 000
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2119 2343 1 0010056000000 Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostůodbor ekonomiky/0003001210028 50 000 50 000 50 000
2169 2212 1 0010066000000 Pokuty - stavební přestupek občan odbor ekonomiky/0003001210029 150 000 150 000 150 000
2169 2212 1 0010067000000 Pokuta - živnostenské odbor ekonomiky/0003001210029 200 000 200 000 200 000
2169 2212 1 0010068000000 Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)odbor ekonomiky/0003001210029 150 000 150 000 100 000
2299 2212 1 0010069000000 Pokuty - vozidla odbor ekonomiky/0003001210029 1 000 1 000 1 000
2299 2212 1 0010070000000 Pokuty - řidiči odbor ekonomiky/0003001210029 4 500 000 4 500 000 4 500 000
2299 2212 1 0010071000000 Pokuty - doprava odbor ekonomiky/0003001210029 100 000 100 000 200 000
2299 2212 1 0010072000000 Pokuty - přestupky doprava odbor ekonomiky/0003001210029 1 000 1 000 10 000
2299 2212 1 0010144000000 Pokuty - vlastníci vozidel odbor ekonomiky/0003001210029 600 000 600 000 800 000
2299 2212 1 0010145000000 Pokuty - vážení vozidel odbor ekonomiky/0003001210029 200 000 200 000 100 000
3319 2212 1 0010073000000 Pokuty - tombola odbor ekonomiky/0003001210029 1 000 1 000 1 000
3319 2212 1 0010074000000 Pokuty - státní památková péče odbor ekonomiky/0003001210029 1 000 1 000 1 000
3429 2212 1 0010075000000 Pokuty - výherní automaty odbor ekonomiky/0003001210029 20 000 20 000 10 000
3769 2212 1 0010076000000 Pokuty - ochrana přírody a krajiny odbor ekonomiky/0003001210029 10 000 10 000 10 000
3769 2212 1 0010077000000 Pokuty - voda odbor ekonomiky/0003001210029 30 000 30 000 30 000
3769 2212 1 0010078000000 Pokuty - lesní hospodářství odbor ekonomiky/0003001210029 5 000 5 000 10 000
3769 2212 1 0010079000000 Pokuty - odpady odbor ekonomiky/0003001210029 150 000 150 000 100 000
3769 2212 1 0010080000000 Pokuty - týrání zvířat odbor ekonomiky/0003001210029 30 000 30 000 30 000
3769 2212 1 0010081000000 Pokuty - ovzduší odbor ekonomiky/0003001210029 10 000 10 000 10 000
3769 2212 1 0010082000000 Pokuty - půdní fond odbor ekonomiky/0003001210029 25 000 25 000 20 000
3769 2212 1 0010083000000 Pokuty - kácení  stromů odbor ekonomiky/0003001210029 25 000 25 000 40 000
5311 2212 1 0010084000000 Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)odbor ekonomiky/0003001210029 2 400 000 2 400 000 2 500 000
5311 2212 1 0010085000000 Pokuty - fyzické osoby odbor ekonomiky/0003001210029 250 000 250 000 250 000
3769 2324 1 0010086000000 Náklady řízení - životní prostředí odbor ekonomiky/0003001210029 10 000 10 000 10 000

Příjmy ostatní 79 876 232 Kč

5311 2111 1 0010001000000 Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách Městská policie/000110000000 704 121 2 927 484 734 121
5311 2111 1 0010170000000 Příjmy  z poskytování služeb - dopravní výchova Městská policie/000110000000 0 128 800 128 800
3632 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) oddělení technické správy/000600040003 2 200 000 2 200 000 2 200 000 převod z VHČ

3632 2111 1 0010185000000 Příjmy za služby - hřbitovní místa oddělení technické správy/000600040003 0 200 000 200 000
3632 2139 1 0010184000000 Příjmy z pronájmu hřbitovních míst oddělení technické správy/000600040003 0 20 000 20 000
2221 2324 1 0010163000000 Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) oddělení technické správy/000600040003 3 278 783 8 498 783 3 278 783
2221 2324 1 0010278000000 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava oddělení technické správy/000600040003 0 15 765 000 15 765 000
3632 2329 1 0010177000000 Příjem - z pronájmu automatu na svíčky oddělení technické správy/000600040003 0 1 210 2 000
2219 2111 1 0010…………… Příjem - parkovací systém oddělení technické správy/000600040003 0 18 000 000 18 000 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení)odbor hlavního architekta/000400150000 11 910 000 11 910 000 8 932 284 převod z VHČ 

6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení školství a kultury/000500170039 40 000 40 000 46 000 převod z VHČ

3613 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení školství a kultury/000500170039 177 000 177 000 177 000 převod z VHČ

6171 2329 1 0010153000000 Příjmy - obecní mrtví oddělení humanitní/000500170040 0 294 901 100 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář primátora/000100020000 450 000 450 000 610 000 převod z VHČ

6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odbor správní a živnostenský/000200080000 118 000 118 000 129 000 převod z VHČ

6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení krizového řízení/000200050008 6 000 6 000 15 000 převod z VHČ

6171 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení krizového řízení/000200050008 96 000 96 000 96 000 převod z VHČ

3599 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení kurátorské činnosti/000200090022 0 8 000 8 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odbor životního prostředí/000200070000 0 0 2 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení rozvojové koncepce/000300140032 300 000 300 000 250 000 převod z VHČ

3639 2131 1 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků oddělení rozvojové koncepce/000300140032 0 0 9 000 převod z VHČ

6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení provozu a správy budov/000200050009 155 000 155 000 155 000 převod z VHČ
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3639 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení provozu a správy budov/000200050009 250 000 250 000 730 000 převod z VHČ

6171 2131 1 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 1 000 000 1 000 000 1 000 000 převod z VHČ

6171 3112 1 0010317000000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 5 000 000 5 000 000 5 000 000 převod z VHČ

6171 3111 1 0010318000000 Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 5 000 000 5 000 000 5 000 000 převod z VHČ

6171 2119 1 0010314000000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 3 000 000 3 000 000 3 000 000 převod z VHČ

3639 2131 1 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 973 182 324 394
3726 2329 1 0010004000000 EKO KOM - elektrošrot odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 350 000 350 000
3726 2329 1 0010005000000 EKO KOM - sběr surovin odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 4 500 000 4 500 000
6171 2329 1 0010034000000 Příjmy - ostatní nedaňové odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 30 000 30 000 převod z VHČ

1032 2131 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 6 000 6 000 převod z VHČ

1032 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 150 000 150 000 převod z VHČ

3726 2329 1 0010098000000 Sběr zrušených registračních značek odbor dopravy/000200100000 20 000 20 000 10 000
6171 2324 1 0010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady oddělení komunikace a informace/000200050007 2 000 32 000 35 000
6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení komunikace a informace/000200050007 15 000 15 000 19 000 převod z VHČ

3412 2324 22 0010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 3 000 000 3 000 000 3 000 000 převod z VHČ

3412 2324 22 0010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 4 200 000 4 200 000 4 700 000 převod z VHČ

6171 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 170 000 170 000 170 000 převod z VHČ

3613 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 280 000 280 000 280 000 převod z VHČ

3412 2132 1 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 1 250 500 1 250 500 693 850 převod z VHČ

2143 2111 1 0010096000000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 20 000 20 000 20 000 převod z VHČ
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Rozpočet 2016 Výdaje 2 080 630 384 Kč 2 080 630 384 Kč 0 Kč

kontrolní součet: 2 080 630 384 zbývá k rozdělení

Název akce ORJ2 celkem rozpočet schválený na rok 2015
rozpočet upravený na 

rok 2015

návrh rozpočtu 

na rok 2016

ODPA POL ORJ ORG A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny 8 477 000 Kč
006112 5023 1 0020371000000 odměny rada města - 1xprimátor, 4x náměstek, 4x radní 000200050005 3 953 000 3 953 000 4 321 000
006112 5023 1 0020371000000 odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a 4 radních000200050005 372 000 372 000 735 000
006112 5023 1 0020371000000 odměny členové - 4 výbory po 13-členech 000200050005 706 000 706 000 720 000
006112 5023 1 0020371000000 odměny členové komisí 000200050005 1 570 000 1 570 000 1 104 000
006112 5031 1 0020373000000 povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů 000200050005 949 000 949 000 978 000
006112 5032 1 0020376000000 povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé 000200050005 594 000 594 000 602 000
006112 5038 1 0020379000000 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé 000200050005 17 000 17 000 17 000

B) ODBORY MAGISTRÁTU 778 239 620 Kč

odbor kontroly a interního auditu 20 000 20 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje 20 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000100010000 6 000 6 000 8 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000100010000 1 000 1 000 1 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000100010000 6 000 6 000 6 000
006171 5192 1 0020031000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 000100010000 5 000 5 000 5 000

celkem odbor kontroly a interního auditu 20 000

odbor kancelář primátora 3 900 000 Kč 3 559 290 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 3 900 000

006171 5041 1 0020887000000 Autorská odměna 000100020000 0 4 609 5 000
006171 5134 1 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 000100020000 0 2 000 2 000
006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000100020000 2 000 2 000 2 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000100020000 100 000 100 000 130 000
006171 5164 1 0020021000000 Nájemné 000100020000 0 12 000 15 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000100020000 40 000 38 800 20 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000100020000 0 5 000 5 000
006171 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat 000100020000 0 200 200
002143 5169 1 0020036000000 Služby - jednorázové prezentační akce 000100020000 40 000 40 000 50 000
002143 5169 1 0020038000000 Služby - výstavy a výzdoby 000100020000 50 000 50 000 40 000
003349 5169 1 0020304000000 Liberecký zpravodaj + přílohy 000100020000 1 600 000 1 600 000 1 950 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000100020000 100 000 82 381 80 800
006171 5169 1 0020035000000 Služby - inzerce 000100020000 30 000 30 000 30 000
006171 5169 1 0020037000000 Služby - monitoring 000100020000 160 000 160 000 160 000
006171 5169 1 0020039000000 Služby - partnerská města 000100020000 250 000 219 000 160 000
006171 5169 1 0020297000000 Skybox-provoz 000100020000 36 300 36 300 40 000
006112 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000100020000 40 000 9 000 10 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000100020000 40 000 71 000 50 000
006171 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000100020000 500 000 500 000 500 000
006171 5194 1 0020040000000 Věcné dary 000100020000 60 000 40 000 50 000
003311 5222 1 0020025000000 Neinvestiční transfery spolkům 000100020000 100 000 10 000 100 000
006409 5901 1 0020192000000 Rezerva  ( primátor, náměstci ) 000100020000 600 000 547 000 500 000

celkem odbor kancelář primátora 3 900 000
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odbor právní a veřejných zakázek 832 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 832 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000100030000 12 000 12 000 12 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000100030000 550 000 546 000 550 000
006171 5169 1 0020041000000 Služby - inzerce poplatky za zveřejnění 000100030000 5 000 9 000 10 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000100030000 5 000 5 000 5 000
006171 5192 1 0020042000000 Náhrady za náklady soudního řízení 000100030000 250 000 250 000 250 000
006171 5361 1 0020043000000 Nákup kolků 000100030000 10 000 10 000 5 000

celkem odbor právní a veřejných zakázek 832 000 Kč

Kancelář tajemníka 212 611 500 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 180 759 000

006171 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 000200050005 104 833 000 98 665 000 126 113 000
006171 5019 1 0020368000000 Ostatní platy 000200050005 2 000 2 000 2 000
006171 5021 1 0020010000000 Ostatní osobní výdaje 000200050005 1 500 000 1 808 196 1 500 000
006112 5023 1 0020371000000 Odměny členů zastupitelstva 000200050005 6 601 000 6 571 000 0
006171 5024 1 0020372000000 Odstupné 000200050005 500 000 500 000 400 000
006112 5031 1 0020373000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite 000200050005 949 000 949 000 0
006171 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 000200050005 26 708 380 25 197 380 31 779 000
006112 5032 1 0020376000000 Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé 000200050005 594 000 594 000 0
006171 5032 1 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 000200050005 9 616 000 9 073 000 11 441 000
006112 5038 1 0020379000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - 000200050005 17 000 17 000 0
006171 5038 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 000200050005 454 000 430 000 535 000
006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000200050005 5 000 5 000 5 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000200050005 30 000 30 000 30 000
006112 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000200050005 10 000 10 000 10 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000200050005 950 000 1 065 000 1 100 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000200050005 400 000 350 000 200 000
006171 5169 1 0020382000000 Stravné 000200050005 3 155 000 3 155 000 4 034 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200050005 15 000 15 000 15 000
006171 5173 1 0020383000000 Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML 000200050005 150 000 250 000 200 000
006171 5192 1 0020385000000 Dispoziční fond 000200050005 216 000 194 857 220 000
006171 5195 1 0020384000000 Odvody za nezaměstnávání ZPS 000200050005 450 000 450 000 450 000
006171 5499 1 0020386000000 Péče o zaměstnance 000200050005 1 864 000 1 864 000 1 893 000
006171 5021 1 002…………… Projekt ŘK a optimalizace ICT v ZOO a DFXŠ 000200050005 0 0 250 000
006171 5021 1 002…………… Projekt tisk.služby, materiály do RM a ZM 000200050005 0 0 250 000
006171 5031 1 002…………… Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na soc.zabezp. 000200050005 0 0 30 000
006171 5032 1 002…………… Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na veř.zdrav.poj. 000200050005 0 0 11 000
006171 5021 1 0020877000000 Projekt IOP 09 Otevřené město Liberec - OOV 000200050005 290 000 290 000 250 000
006171 5031 1 0020879000000 Projekt IOP 09 - povinné pojist.na soc.zabezp. 000200050005 72 500 72 500 30 000
006171 5032 1 0020881000000 Projekt IOP 09.- povinné pojist.na veř.zdrav.poj. 000200050005 26 100 26 100 11 000

celkem oddělení personální 180 759 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 2 130 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000200050007 2 000 2 000 2 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000200050007 40 000 40 000 40 000
006171 5161 1 0020023000000 Služby pošt 000200050007 1 918 000 1 948 000 2 068 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000200050007 20 000 20 000 20 000

celkem oddělení komunikace a informace 2 130 000 Kč
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ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 3 462 500

005512 5019 1 0020387000000 Refundace mezd dobrovolných hasičů 000200050008 100 000 38 000 50 000
005212 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky 000200050008 1 000 1 000 1 000
005512 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky 000200050008 200 000 146 300 200 000
005512 5133 1 0020896000000 Léky a zdravotnický materiál 000200050008 0 3 500 1 000
005212 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000200050008 5 000 5 000 5 000
005512 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000200050008 164 000 218 250 250 000
005212 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000200050008 6 000 101 000 6 000
005512 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000200050008 200 000 330 564 350 000
005512 5139 1 0020388000000 Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny 000200050008 72 000 109 000 108 000
005212 5151 1 0020015000000 Studená voda 000200050008 3 000 3 000 3 000
005512 5151 1 0020015000000 Studená voda 000200050008 50 000 51 400 60 000
005512 5153 1 0020018000000 Plyn 000200050008 200 000 222 300 400 000
005212 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 000200050008 60 000 60 000 40 000
005512 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 000200050008 300 000 300 000 250 000
005512 5156 1 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 000200050008 400 000 400 000 400 000
005512 5167 1 0020389000000 Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová 000200050008 100 000 194 205 200 000
005212 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000200050008 10 000 60 000 50 000
005512 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000200050008 350 000 269 100 300 000
006171 5169 1 0020390000000 Zdravotní prevence (závodní lékař) 000200050008 63 000 59 500 50 000
005212 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování 000200050008 20 000 55 000 20 000
005512 5171 1 0020391000000 Údržba a opravy požární techniky a budov 000200050008 500 000 290 000 400 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200050008 2 500 2 500 2 500
005512 5175 1 0020392000000 Pohoštění - ochranné nápoje u požárů 000200050008 5 000 16 600 5 000
005512 5240 1 0020936000000 Neinvestiční dary 000200050008 200 000 200 000 200 000
005512 5362 1 0020910000000 Poplatky za radiové kmitočty 000200050008 0 10 900 11 000
005212 5901 1 0020393000000 Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) 000200050008 100 000 100 000 100 000

kapitálové výdaje 500 000

005512 6123 1 0020139000000 Dopravní automobil 0 0 500 000
celkem oddělení krizového řízení 000200050008 3 962 500 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 25 760 000

006171 5131 1 0020125000000 Nákup nápojů (podle zákoníku práce) 000200050009 0 21 143 10 000
006171 5134 1 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 000200050009 50 000 220 000 200 000
006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000200050009 130 000 130 000 130 000
006171 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000200050009 400 000 800 000 600 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000200050009 1 500 000 1 566 560 1 500 000
006171 5151 1 0020015000000 Studená voda 000200050009 900 000 900 000 900 000
006171 5152 1 0020016000000 Teplo 000200050009 6 000 000 5 980 000 5 400 000
006171 5153 1 0020018000000 Plyn 000200050009 30 000 30 000 30 000
006171 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 000200050009 5 000 000 5 000 000 5 000 000
006171 5156 1 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 000200050009 800 000 770 000 800 000
006171 5161 1 0020023000000 Služby pošt 000200050009 0 400 000 400 000
006171 5162 1 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 000200050009 1 300 000 1 300 000 1 300 000
006171 5164 1 0020021000000 Nájemné 000200050009 320 000 320 000 320 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000200050009 2 000 000 1 600 000 1 600 000
006171 5169 1 0020394000000 Kopírovací služby 000200050009 2 400 000 2 400 000 2 000 000
006171 5169 1 0020395000000 Úklid budov, mytí oken, výtahů..... 000200050009 1 500 000 1 500 000 1 200 000
006171 5169 1 0020397000000 Odvoz odpadu 000200050009 250 000 250 000 250 000
006171 5169 1 0020399000000 Revize 000200050009 340 000 320 000 340 000
006171 5169 1 0020400000000 Výroba razítek 000200050009 35 000 35 000 35 000
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006171 5169 1 0020401000000 Poplatky rozhlas, televize 000200050009 20 000 20 000 20 000
006171 5169 1 0020402000000 Praní a čištění prádla 000200050009 10 000 10 000 10 000
006171 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování 000200050009 1 150 000 1 250 000 1 250 000
006171 5171 1 0020403000000 Oprava aut 000200050009 700 000 616 670 700 000
006171 5171 1 0020404000000 Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky 000200050009 50 000 70 000 70 000
006171 5171 1 0020407000000 Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže 000200050009 2 000 000 1 500 000 1 500 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200050009 40 000 70 000 70 000
006171 5362 1 0020405000000 Dálniční známky 000200050009 20 000 24 440 25 000
006171 5169 1 002…………… PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) 000200050009 0 0 100 000
006171 5171 1 002…………… Rekonstrukce budovy URAN (havarijní stav) 000200050009 0 0 0
006171 5171 1 002…………… Oprava WC radnice (2. a 3.p.) 000200050009 0 0 0
006171 5171 1 002…………… Oprava (výměna oken) radnice 000200050009 0 0 0
006171 5171 1 002…………… Rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) 000200050009 0 0 0

kapitálové výdaje 0

006171 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky 000200050009 400 000 0 0
celkem oddělení provozu a správy budov 000200050009 25 760 000 Kč

celkem kancelář tajemníka 212 611 500 Kč

Odbor stavební úřad 25 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 25 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000200060000 10 000 10 000 10 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000200060000 10 000 10 000 10 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200060000 5 000 5 000 5 000

celkem odbor stavební úřad 25 000

Odbor životního prostředí 325 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 325 000

006171 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky 000200070000 20 000 20 000 80 000
006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000200070000 3 000 3 000 3 000
006171 5139 1 0020411000000 Tiskopisy, průkazy, plomby 000200070000 27 000 27 000 27 000
002362 5166 1 0020412000000 Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, 000200070000 20 000 20 000 10 000
003742 5166 1 0020413000000 Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný 000200070000 10 000 10 000 10 000
001014 5169 1 0020419000000 Umístění zvířete do náhradní péče 000200070000 30 000 25 000 25 000
001039 5169 1 0020415000000 Myslivost, přehlídka trofejí 000200070000 20 000 20 000 15 000
002322 5169 1 0020421000000 Voda,kontrolní analýzy vod 000200070000 5 000 5 000 5 000
003724 5169 1 0020416000000 Odstraňování odpadů v mimořádných případech 000200070000 20 000 10 000 10 000
003742 5169 1 0020414000000 Péče o chráněné stromy a biotopy 000200070000 50 000 50 000 50 000
003744 5169 1 0020418000000 Povodňový plán 000200070000 20 000 20 000 40 000
003749 5169 1 0020417000000 Výkon rozhodnutí 000200070000 20 000 20 000 10 000
003769 5169 1 0020420000000 Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák 000200070000 10 000 10 000 10 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200070000 30 000 30 000 30 000

celkem odbor životního prostředí 325 000

Odbor správní a živnostenský 90 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 90 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000200080000 5 000 1 000 3 000
006171 5169 1 0020426000000 Výpis z katastru nemovitostí 000200080000 65 000 65 000 60 000
006171 5169 1 0020427000000 Překlady soudních rozhodnutí 000200080000 1 000 1 000 1 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200080000 10 000 14 000 23 000
006171 5192 1 0020031000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 000200080000 5 000 5 000 3 000

celkem odbor správní a živnostenský 90 000
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Odbor sociální péče 170 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 72 000

004329 5139 1 0020429000000 Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus 000200090021 8 000 7 000 8 000
004329 5169 1 0020430000000 Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus 000200090021 44 000 44 000 50 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200090021 10 000 10 000 10 000
004329 5194 1 0020431000000 Věcné dary - sociálně výchovný cyklus 000200090021 3 000 4 000 4 000

celkem oddělení sociálně  - právní ochrana dětí 72 000

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 80 000

003599 5138 1 0020433000000 Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem 000200090022 8 000 8 000 8 000
004329 5139 1 0020434000000 Nákup materiálu - Zátěžový víkend 000200090022 4 000 4 000 7 000
004329 5169 1 0020435000000 Ostatní služby - Zátěžový víkend 000200090022 42 000 42 000 50 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200090022 10 000 10 000 10 000
004329 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000200090022 1 000 1 000 1 000
004329 5194 1 0020436000000 Věcné dary - Zátěžový víkend 000200090022 3 000 3 000 4 000

celkem oddělení kurátorské činnosti 80 000

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 18 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000200090023 3 000 3 000 3 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200090023 15 000 15 000 15 000

celkem oddělení sociálních činností 18 000

celkem odbor sociální péče 170 000

Odbor dopravy 350 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 350 000

006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000200100000 150 000 300 000 300 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000200100000 45 000 45 000 45 000
006171 5192 1 0020031000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 000200100000 5 000 5 000 5 000

celkem odbor dopravy 350 000

Odbor informatiky a řízení procesů 4 353 000 Kč 4 557 910 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 4 353 000 Kč

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000201100000 0 400 2 000
006171 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000201100000 250 000 200 000 250 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000201100000 10 000 10 110 10 000
006171 5162 1 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 000201100000 250 000 250 000 230 000
006171 5164 1 0020021000000 Nájemné 000201100000 0 63 888 70 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000201100000 200 000 170 000 170 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000201100000 80 000 60 000 80 000
006171 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat 000201100000 15 000 2 626 818 1 400 000
006171 5169 1 0020438000000 Provoz, havárie  a rozvoj IS MML 000201100000 3 000 000 184 444 1 173 000
006171 5168 1 0020441000000 Datové schránky 000201100000 128 000 128 000 128 000
006171 5169 1 0020787000000 IOP09 administrace projektu 000201100000 300 000 300 000 300 000
006171 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování 000201100000 400 000 400 000 400 000
006171 5172 1 0020136000000 Programové vybavení 000201100000 0 154 250 120 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000201100000 10 000 10 000 20 000

kapitálové výdaje 0

002219 6121 1 002…………… MAN - MS 2009 - Věcná břemena 000201100000 0 0 0
celkem odbor informatiky a řízení procesů 4 353 000 Kč

Příloha usnesení č. 903/2015



Příloha č. 2

Odbor ekonomiky 404 455 646 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 387 708 146 Kč

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000300120027 13 000 13 000 13 000
006310 5141 1 0020140000000 Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2015) 000300120027 0 75 232 240 37 720 000
006310 5141 1 0020142000000 Splátka úroků kontokorent ČS 000300120027 100 000 100 000 100 000
006310 5141 1 0020854000000 Splátka úroků - směnka 000300120027 21 000 000 21 383 715 21 000 000
006310 5141 1 0020949000000 Splátka úroků revolving KB 000300120027 0 300 000 500 000
006310 5141 1 0020145000000 Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106) 000300120027 56 000 56 000 36 000
006310 5146 1 0020903000000 Úrokový SWAP (k dluhopisu za období 2. pololetí 2015) 000300120027 0 28 009 045 14 016 392
006310 5146 1 0020903000000 Úrokový SWAP (k nové  směnce roku 2016) 000300120027 0 0 71 000 000
006310 5149 1 0020933000000 Snížení směnečného programu 000300120027 0 0 65 000 000
006310 5146 1 002xxxx000000 Snížení SWAP 000300120027 0 0 100 000 000
006310 5149 1 002xxxx000000 Předčasné splacení směnečného programu - 1 rok 000300120027 0 0 40 000 000
006310 5149 1 0020854000000 Splátka úroků-směnka 000300120027 0 190 000 200 000
006171 5161 1 0020023000000 Služby pošt 000300120027 5 000 8 000 8 000
006171 5163 1 0020146000000 Pojistné majetku města 000300120027 9 300 000 9 316 370 9 400 000
006171 5163 1 0020158000000 Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí 000300120027 2 000 3 000 3 000
006310 5163 1 0020147000000 Služby peněžních ústavů P, V 000300120027 75 000 75 000 80 000
006310 5163 1 0020148000000 Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107) 000300120027 10 000 10 000 10 000
006310 5163 1 0020149000000 Služby peněžních ústavů P, V 000300120027 350 000 335 000 400 000
006310 5163 1 0020150000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent 000300120027 70 000 126 000 200 000
006310 5163 1 0020151000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent 000300120027 60 000 44 000 40 000
006310 5163 1 0020152000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa 000300120027 60 000 12 600 3 000
006310 5163 1 0020153000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB 000300120027 1 000 4 000 3 000
006310 5163 1 0020155000000 Služby peněžních ústavů - Umořovací fond 000300120027 200 000 200 900 300 000
006310 5163 1 0020156000000 Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis 000300120027 5 000 5 000 4 000
006310 5163 1 0020157000000 Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání 000300120027 500 10 500 5 000
006310 5163 1 0020159000000 Služby peněžních ústavů - Fond prevence 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020160000000 Služby peněžních ústavů - Fond PO soc.a zdravotní 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020161000000 Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje byd 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020162000000 Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvo 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020163000000 Služby peněžních ústavů - Ekofond 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020164000000 Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spo 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020165000000 Služby peněžních ústavů - Fond zdraví 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020166000000 Služby peněžních ústavů - Sportovní fond 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020167000000 Služby peněžních ústavů - Kulturní fond 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020168000000 Služby peněžních ústavů - Fond PO školství 000300120027 6 000 7 000 4 500
006310 5163 1 0020169000000 Služby peněžních ústavů - Fond PO kultura 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020170000000 Služby peněžních ústavů - Smuteční fond 000300120027 3 300 4 300 4 500
006310 5163 1 0020183000000 Služby peněžních ústavů - praktické ověřování…… 000300120027 1 600 2 600 3 000
006310 5163 1 0020184000000 Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní 000300120027 500 500 500
006310 5163 1 0020185000000 Služby peněžních ústavů - Promenáda 000300120027 100 100 100
006310 5163 1 0020186000000 Služby peněžních ústavů - operační program konkure 000300120027 1 600 2 600 2 000
006310 5163 1 0020908000000 Služby peněžních ústavů - platební terminály 000300120027 0 5 000 100 000
006310 5163 1 0020939000000 Služby peněžních ústavů - bankovní záruka 000300120027 0 300 000 300 000
006310 5163 1 0020947000000 Služby peněžních ústavů - revolving KB 000300120027 0 100 000 50 000
006310 5163 1 0020985000014 Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.sport. 000300120027 0 2 500 4 500
006310 5163 1 0020986000015 Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik 000300120027 0 2 500 4 500
006310 5163 1 0020987000016 Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.veř. za 000300120027 0 2 500 4 500
006310 5163 1 0020988000017 Služby peněžních ústavů Fond pro výkupy nemovitost 000300120027 0 2 500 4 500
006310 5163 1 0020989000018 Služby peněžních ústavů Fond pro rozvoj sociálního 000300120027 0 2 500 4 500
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006310 5163 1 0020990000019 Služby peněžních ústavů Fond pro opr.rozvoj energe 000300120027 0 2 500 4 500
006310 5163 1 0020991000020 Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.ostatn 000300120027 0 2 500 4 500
006310 5163 1 0020992000021 Služby peněžních ústavů Fond pro kofinancování evr 000300120027 0 2 500 4 500
006310 5163 1 0020993000022 Služby peněžních ústavů Fond pro informační techno 000300120027 0 2 500 4 500
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000300120027 92 000 146 500 200 000
006171 5166 1 0020005000000 Poradenství White & Case 000300120027 0 0 1 000 000
006171 5169 1 002xxxx000000 Poplatek ČS za nový směnečný program 000300120027 0 0 1 000 000
006171 5169 1 002xxxx000000 Platba HSBC z mandátní smlouvy 000300120027 0 0 0
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000300120027 50 000 225 000 225 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300120027 2 000 4 000 4 000
002212 5192 1 0020188000000 Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom 000300120027 30 000 30 000 30 000
006320 5192 1 0020187000000 Spoluúčast na pojistných událostech 000300120027 60 000 60 000 60 000
006409 5229 1 0020189000000 Členské příspěvky - Svaz města a obcí 000300120027 196 000 196 000 196 000
006409 5229 1 0020190000000 Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj 000300120027 136 000 136 000 136 000
006409 5366 1 0020556000000 Finanční vypořádání z minulých let 000300120027 0 1 982 350 2 000 000
006223 5511 1 0020191000000 Členské příspěvky - Euroregion Nisa 000300120027 515 000 515 000 515 000
006409 5901 1 0020192000000 Rezerva 000300120027 11 240 947 19 158 012 21 750 654

kapitálové výdaje 400 000

006310 6121 1 002…………… Investiční úroky – KB, revolving 000300120027 0 0 400 000,00
celkem oddělení rozpočtu a financování 388 108 146

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 16 307 500

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000300120028 3 000 3 600 4 500
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000300120028 0 5 000 5 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000300120028 1 200 000 969 000 1 000 000
006171 5166 1 0020208000000 Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p 000300120028 100 000 109 000 100 000
006171 5169 1 0020209000000 Služby - Moody's 000300120028 500 000 731 000 600 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300120028 2 000 1 000 2 000
006171 5361 1 0020043000000 Nákup kolků 000300120028 0 400 1 000
006399 5362 1 0020032000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 000300120028 15 000 15 000 15 000
006399 5362 1 0020210000000 Daň z příjmu právnických osob za obce 000300120028 6 000 000 11 893 430 11 000 000
006399 5362 1 0020211000000 Daň z nemovitých věcí 000300120028 39 000 39 000 40 000
006171 5363 1 0020212000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 000300120028 3 013 419 3 138 419 3 000 000
006399 5363 1 0020212000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 000300120028 40 000 40 000 40 000
006171 5163 1 0020448000000 Služby správa portfolia SCP 000300120028 100 000 100 000 100 000
006171 5362 1 0020449000000 Daň z nabytí nemovitých věcí 000300120028 400 000 400 000 400 000

celkem oddělení informační soustavy a daní 16 307 500

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 67 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000300120029 5 600 5 600 5 600
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000300120029 25 000 25 000 25 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000300120029 2 400 2 400 2 400
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300120029 6 500 2 265 6 500
006171 5192 1 0020207000000 Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady 000300120029 500 500 500

celkem oddělení poplatků a pohledávek 40 000

celkem odbor ekonomiky 404 455 646 Kč

Odbor strategického rozvoje a dotací 15 581 000 Kč 5 497 582 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 1 267 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000300140032 2 000 2 000 2 000
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006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000300140032 15 000 15 000 15 000
006171 5164 1 0020021000000 Nájemné 000300140032 0 10 000 10 000
003639 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000300140032 2 000 000 1 980 000 900 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000300140032 10 000 10 000 20 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300140032 5 000 25 000 20 000
003419 5222 1 0020868000000 Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům 000300140032 100 000 100 000 100 000
003429 5229 1 0020869000000 Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org. 000300140032 100 000 90 000 100 000
003639 5229 1 0020237000000 Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM 000300140032 100 000 100 000 100 000

celkem oddělení rozvojové koncepce 1 267 000

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 3 430 000 Kč

006171 5021 1 0020238000000 Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj. 000300140033 3 000 000 211 519 600 000
006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000300140033 10 000 10 000 10 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000300140033 25 000 25 000 45 000
006171 5151 1 0020015000000 Studená voda 000300140033 15 000 62 000 0
003612 5164 1 0020241000000 Nájemné pozemku-stavby 000300140033 200 000 200 000 100 000
006171 5164 1 002…………… Pronájmy 000300140033 0 0 120 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000300140033 300 000 300 000 300 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000300140033 30 000 30 000 15 000
006171 5168 1 0020242000000 Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od 000300140033 150 000 650 000 450 000
003111 5169 1 0020249000000 Řízení projektů MŠ 000300140033 25 000 25 000 25 000
003113 5169 1 0020250000000 Řízení projektů ZŠ 000300140033 15 000 15 000 15 000
003612 5169 1 0020248000000 Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat 000300140033 100 000 100 000 100 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000300140033 700 000 674 000 750 000
006171 5169 1 0020864000000 Projekt Regenerace MPZ - podíl SML 000300140033 200 000 200 000 200 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300140033 10 000 10 000 20 000
006171 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000300140033 40 000 78 063 70 000
006171 5176 1 0020254000000 Účastnické poplatky na konferenci 000300140033 25 000 25 000 10 000
006409 5901 1 0020192000000 rezerva - spolupodíly na žádosti ve schvalování 000300140033 0 0 600 000

kapitálové výdaje 650 000

005512 6121 1 0020950000100 JSDH Krásná  Studánka - zbrojnice, PD 000300140033 0 500 000 600 000
005512 6121 1 0020950000300 JSDH Krásná  Studánka - zbrojnice, IČ 000300140033 0 50 000 50 000
002212 6130 1 0020865000000 Výkupy pozemků pro nové projekty(smlouvy) 000300140033 3 500 000 0 0

celkem oddělení přípravy a řízení projektů 4 080 000

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 5 234 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000300140044 0 0 10 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000300140044 0 0 29 000
003639 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000300140044 0 0 50 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000300140044 0 0 15 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300140044 0 0 15 000
006171 5168 1 0020242000000 Služby zpracování dat včetně zprac.dat 000300140044 0 0 70 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000300140044 0 0 80 000
006171 5176 1 0020254000000 Účastnické poplatky na konferenci 000300140044 0 0 15 000
006171 5169 1 002…………… Rozvojová osa Liberec-Zittau (Česko-Sasko,příhr.sp.) 000300140044 0 0 100 000
006171 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování 000300140044 0 0 0
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000300140044 0 0 850 000
006171 5169 1 002…………… Příprava projektů 000300140044 0 0 2 000 000
006171 5166 1 002…………… SUMP (udržit.mobilita) - strategický dokument 000300140044 0 0 2 000 000

kapitálové výdaje 5 000 000

006171 6121 1 002…………… Kino Varšava - příprava PD k územ.rozh. 000300140044 0 0 500 000
006171 6121 1 002…………… Příprava projektů 000300140044 0 0 4 000 000
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006171 6121 1 002…………… Tajch - PD hráz 000300140044 0 0 500 000
celkem oddělení získávání dotací 10 234 000

Odbor hlavního architekta 8 519 000 Kč 4 133 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 2 219 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000400150000 5 000 5 000 5 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000400150000 5 000 5 000 5 000
003635 5166 1 0020745000000 Studie 000400150000 0 200 000 400 000
003635 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat 000400150000 0 1 797 5 000
003635 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000400150000 120 000 119 849 500 000
003635 5169 1 0020267000000 Digitálně techn.mapa města-účast na projektech 000400150000 484 000 484 000 484 000
003635 5169 1 0020268000000 Územně analytické podklady 000400150000 300 000 218 354 400 000
003635 5169 1 0020874000000 Služby - energetické štítky budov 000400150000 700 000 700 000 0
003635 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000400150000 12 000 12 000 15 000
003635 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000400150000 5 000 5 000 5 000
006171 5169 1 002…………… Nákup komodit na burze 000400150000 0 0 300 000
006171 5021 1 0020010000000 Ostatní osobní výdaje - sčítání dopravy 000400150000 70 000 70 000 100 000

kapitálové výdaje 6 300 000

003635 6119 1 0020271000000 DNM – nový územní plán 000400150000 2 880 000 1 280 000 2 400 000
003635 6119 1 0020274000000 DNM – platný územní plán 000400150000 200 000 200 000 800 000
003635 6119 1 0020275000000 DNM – územní studie lokalit 000400150000 200 000 200 000 1 000 000
002212 6121 1 0020277000000 Dokumenty ke stav.povolení (DSP) - Nová Pastýřská 000400150000 200 000 290 000 0
002212 6121 1 0020278000000 Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby 000400150000 200 000 112 000 200 000
002212 6121 1 0020872000000 Dokumentace k dopravnímu napojení lokality Doubí (I/35)000400150000 390 000 230 000 300 000
002331 6121 1 0020873000000 Humanizace protipovodňových opatření dolního centr 000400150000 150 000 0 0
002212 6121 1 002…………… Dokumentace k dopravnímu napojení v místě OPZ S 000400150000 0 0
002212 6121 1 002…………… Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) 000400150000 0 0 1 200 000
003635 6119 1 002…………… Územní studie terminál autobusového nádraží 000400150000 0 0 200 000
003635 6119 1 002…………… Studie na parkoviště, parkovací domy 000400150000 0 0 200 000

celkem odbor hlavního arechitekta 8 519 000 Kč

Odbor ekologie a veřejného prostoru 11 449 000 Kč 5 676 225 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 10 449 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000400180000 2 000 6 000 6 000
003745 5137 1 0020086000000 Mobiliář - lavičky + koše 000400180000 50 000 78 000 300 000
003639 5164 1 0020021000000 Nájemné 000400180000 0 973 182 390 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000400180000 20 000 20 000 30 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000400180000 0 16 000 16 000
001014 5169 1 0020114000000 Deratizace města Liberec 000400180000 130 000 130 000 130 000
003727 5339 1 0020113000000 Recyklace odpadu 000400180000 250 000 0 0
003728 5139 1 0020118000000 POH, osvěta 000400180000 100 000 100 000 600 000
003745 5161 1 002…………… Kompostárna - projektová dokumentace - žádost o dotaci000400180000 0 0 1 000 000
003725 5139 1 002…………… POH - kompostéry 000400180000 0 0 150 000
003729 5169 1 0020049000000 Služby - správa skládek 000400180000 2 000 000 1 000 000 1 800 000
003745 5169 1 0020050000000 Masarykova - obnova stromořadí, arboristika 000400180000 200 000 200 000 200 000
003745 5169 1 0020089000000 Náhradní výsadba 000400180000 300 000 300 000 700 000
003745 5169 1 0020091000000 Zeleň, výsadby, trvalky, letničky 000400180000 20 000 20 000 150 000
003745 5169 1 0020092000000 Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie zeleně000400180000 120 000 120 000 600 000
003745 5169 1 0020094000000 Vánoční strom 000400180000 25 000 28 000 35 000
003745 5169 1 0020095000000 Monitoring křídlatky 000400180000 20 000 30 300 30 000
003792 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000400180000 360 000 301 700 400 000
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002212 5171 1 0020073000000 Pasport vodních toků a havarijní opravy toků 000400180000 1 000 000 900 000 200 000
002212 5171 1 0020076000000 Sanace skalních masívů - havarijní stavy - tř. M. Horákové000400180000 1 000 000 500 000 2 000 000
003722 5171 1 0020112000000 Kontejnerová stání 000400180000 300 000 300 000 500 000
003745 5171 1 0020079000000 Údržba stavebních prvků veř.zeleně (11) 000400180000 0 561 043 1 000 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000400180000 12 000 12 000 12 000
003745 5177 1 002…………… Plastiky - nové 000400180000 0 0 0
003745 5171 1 002…………… Plastiky - obnova stávajících, nové umístění 000400180000 0 0 200 000

kapitálové výdaje 1 000 000

003745 6121 1 0020106000000 PD investičních akcí - zeleň 000400180000 80 000 80 000 1 000 000
003749 6121 1 002…………… Přehrada - komplexní projekt 000400180000 0 0 0
003745 6121 1 002…………… Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská 000400180000 0 0 0
003745 6121 1 002…………… Sídl. Gagarinova - revitalizace zeleně, obnova DH - 1. etapa000400180000 0 0 0
003745 6121 1 002…………… Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova 000400180000 0 0 0
003729 6121 1 002…………… Skládka Zl.návrší - odkanalizování 000400180000 0 0 0
003745 6121 1 002…………… Architektonické soutěže na veřejný prostor 000400180000 0 0 0
003745 6121 1 002…………… Zahrada vzpomínek - Liebiegova hrobka 000400180000 0 0 0
003745 6121 1 002…………… Zahrada vzpomínek - funerální plastiky 000400180000 0 0 0

celkem odbor ekologie a veřejného prostoru 11 449 000 Kč

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 49 913 659 Kč 44 669 922 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 48 010 659

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000500160037 1 000 1 000 1 000
002143 5139 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu 000500160037 0 149 031 100 000
003412 5154 1 0020284000000 Elektrická energie Skate park 000500160037 4 500 4 500 4 500
003412 5164 1 0020285000000 Nájemné pozemku Lesy ČR 000500160037 0 50 000 50 000
003639 5164 1 0020286000000 Nájemné infocedule 000500160037 800 800 800
003412 5164 27 0020998000000 Nájemné SAL 000500160037 39 000 000 40 500 000 41 822 359
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000500160037 20 000 20 000 50 000
002143 5169 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu 000500160037 400 000 234 028 800 000
002143 5169 1 0020289000000 Prezentace v časopisech a médiích 000500160037 200 000 177 058 300 000
002143 5169 1 0020291000000 Přímá podpora sportovních akcí 000500160037 50 000 0 50 000
002143 5169 1 0020292000000 Orientační turistické značky (pěší, cyklo) 000500160037 100 000 100 000 100 000
002143 5169 1 0020293000000 Veletrhy a výstavy 000500160037 50 000 50 000 50 000
002143 5169 1 0020298000000 Banka foto a video 000500160037 25 000 25 000 30 000
002143 5169 1 0020299000000 Odborné překlady 000500160037 70 000 70 000 100 000
002143 5169 1 0020301000000 Dny evropského dědictví 000500160037 30 000 14 017 50 000
002143 5169 1 0020302000000 Ještěd 000500160037 65 000 65 000 80 000
002143 5169 1 0020303000000 Prezentace SML na akcích 000500160037 50 000 50 000 50 000
002143 5169 1 0020307000000 Duhové léto 000500160037 80 000 53 000 320 000
003412 5169 1 0020313000000 Skate park údržba, opravy, správa 000500160037 0 78 650 90 000
003419 5169 1 0020305000000 Dračí lodě 000500160037 20 000 20 000 20 000
002143 5171 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu 000500160037 0 10 938 50 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000500160037 30 000 50 000 60 000
003412 5212 1 0020505000000 Neinv.transf.podnik.subj.-FO 000500160037 0 200 000 200 000
002143 5213 1 0020506000000 Neinv.transf.podnik.subj.-PO 000500160037 0 50 000 50 000
003419 5221 1 0020314000000 Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská 000500160037 200 000 200 000 300 000
003412 5222 1 0020025000000 Neinvestiční transfery spolkům 000500160037 0 50 000 50 000
002143 5339 1 0020315000000 Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL 000500160037 60 000 60 000 100 000
002143 5192 1 0020238000000 Ostatní osobní výdaje - podíly SML na dotacích SRN 000500160037 0 0 300 000
003319 5169 1 0020337000000 Koncerty a ostatní služby 000500160037 245 000 94 900 250 000
003319 5169 1 0020338000000 Letní setkávání s divadlem 000500160037 40 000 60 000 80 000
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003319 5169 1 0020339000000 Liberecký jarmark 000500160037 250 000 250 000 300 000
003312 5221 1 0020340000000 Bohemia Jazz Fest 000500160037 0 200 000 200 000
003319 5222 1 0020025000000 Neinvestiční transfery spolkům 000500160037 0 52 000 52 000
003319 5229 1 0020334000000 Příspěvek Veletrh dětské knihy 000500160037 130 000 130 000 200 000
003314 5339 1 0020348000000 Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček000500160037 1 200 000 1 200 000 1 400 000
003314 5339 1 0020349000000 Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih 000500160037 100 000 100 000 200 000
003315 5339 1 0020509000000 Neinvestiční transfery cizím přísp.org. (OGL katalog) 000500160037 0 0 50 000
003312 5222 1 0020346000000 Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček 000500160037 100 000 100 000 100 000

kapitálové výdaje 550 000

002143 6121 1 0020969000000 Turistická vybavenost 000500160037 0 100 000 150 000
003222 6121 1 002…………… Projektová dokumentace pro restaurování 000500160037 0 0 50 000
002143 6121 1 002…………… Informační tabule, dopravní značení 000500160037 0 0 150 000
002143 6121 1 002…………… Orientační turistické značky (pěší, cyklo) 000500160037 0 100 000 100 000
002143 6121 1 002…………… Studie, značení vstupu 000500160037 0 0 100 000

celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 48 560 659

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 1 353 000

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000500160038 1 000 1 000 1 000
002143 5137 1 0020317000000 Vybavení MIC 000500160038 20 000 20 000 20 000
002143 5139 1 0020318000000 Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče 000500160038 7 000 0 7 000
002143 5164 1 0020319000000 Nájemné Daruma 000500160038 9 500 0 9 500
002143 5168 1 0020321000000 Rezervační systém - správa 000500160038 15 000 15 000 15 000
002143 5168 1 0020323000000 Rezervační systém - licence 000500160038 80 500 80 500 80 500
002143 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000500160038 100 000 116 500 100 000
002143 5139 1 0020320000000 Edice a reedice - propagace 000500160038 45 000 64 800 250 000
002143 5169 1 0020322000000 Turistické informační centrum 000500160038 80 000 80 000 80 000
002143 5169 1 0020324000000 Úprava vlastních www stránek pro MIC 000500160038 20 000 20 000 20 000
002143 5169 1 0020326000000 Aranžerské služby 000500160038 5 000 5 000 5 000
002143 5169 1 0020327000000 Průvodce 000500160038 30 000 30 000 30 000
002143 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000500160038 10 000 10 000 10 000
002143 5192 1 0020104000000 Členské příspěvky 000500160038 0 0 265 000
002143 5194 1 0020329000000 Dárkovina 000500160038 260 000 264 000 400 000
002143 5222 1 0020325000000 Spolupráce na externích rozvojových projektech 000500160038 50 000 30 200 50 000
006171 5172 1 002…………… Nákup mapových podkladů (licence) 000500160038 0 0 10 000

celkem oddělení městské informační centrum 1 353 000

Odbor školství a sociálních věcí 20 999 682 Kč 22 063 590 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 8 903 082

003141 5131 1 0020335000000 Jídelny v ekonomickém pronájmu 000500170039 7 010 000 7 010 000 7 010 000
006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000500170039 4 000 4 000 4 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000500170039 1 000 10 990 40 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000500170039 6 000 6 000 6 000
003399 5175 1 0020343000000 Pohoštění - akce komise pro občanské obřady … 000500170039 34 000 34 000 34 000
006171 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000500170039 1 000 1 000 1 000
003399 5194 1 0020344000000 Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito 000500170039 210 000 210 000 335 050
006171 5194 1 0020331000000 Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí 000500170039 15 000 15 000 15 000
003313 5212 1 0020505000000 Neinv. transfery nefin.podnikatelským subj.-FO Dzikos 000500170039 0 0 278 032
003111 5229 1 0020333000000 Příspěvek soukromým MŠ 000500170039 670 000 670 000 670 000
003113 5229 1 0020332000000 Příspěvek stravování ZŠ 000500170039 900 000 900 000 450 000
006171 5362 1 0020336000000 Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst 000500170039 6 000 6 000 60 000

celkem oddělení školství 8 903 082
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ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 10 616 600

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000500170040 1 000 1 000 1 000
004399 5139 1 0020351000000 Nákup materiálu - Komunitní plán 000500170040 1 500 1 500 1 500
004379 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000500170040 1 600 1 600 1 600
004349 5169 1 0020357000000 Služby - nové projekty 000500170040 9 000 9 000 9 000
004379 5169 1 0020356000000 Nákup služeb pro podporu rodin a dětí 000500170040 10 000 10 000 10 000
004399 5169 1 0020353000000 Komunitní plán - konzultace 000500170040 84 000 84 000 84 000
004399 5169 1 0020354000000 Komunitní plán - nákup sociálních služeb 000500170040 2 800 000 2 800 000 2 800 000
004399 5169 1 0020355000000 Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast 000500170040 2 200 000 2 200 000 2 200 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000500170040 5 000 5 000 5 000
006171 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000500170040 1 500 1 500 1 500
003632 5192 1 0020360000000 Obecní mrtví 000500170040 350 000 350 000 450 000
004349 5229 1 0020362000000 Nové projekty - podíl obce 000500170040 15 000 15 000 15 000
004357 5339 1 0020363000000 Neinvest.příspěvky cizím PO - DD,ÚSS a jiné 000500170040 38 000 38 000 38 000
006409 5901 1 0020192000000 Rezerva (Komunitní plán - dofinancování) 000500170040 6 000 000 6 000 000 5 000 000

kapitálové výdaje 1 480 000

003612 6313 1 0020366000000 Investiční transfer BD Stadion 000500170040 910 000 910 000 910 000
003612 6313 1 0020367000000 Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov 000500170040 700 000 700 000 500 000
003612 6313 1 0020580000000 Investiční transfer BD Starý Harcov 000500170040 70 000 70 000 70 000

celkem oddělení humanitní 12 096 600

celkem odbor školství a sociálních věcí 20 999 682 Kč

Odbor majetkové správy 15 488 133 Kč 14 311 512 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 1 457 000 Kč

003745 5164 1 0020021000000 Nájemné 000600130030 5 000 5 000 5 000
003612 5169 1 0020214000000 Znalečné 000600130030 350 000 350 000 350 000
003612 5169 1 0020215000000 Geometrické zaměřování 000600130030 350 000 350 000 350 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000600130030 5 000 30 000 30 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000600130030 2 000 2 000 2 000
006171 5189 1 0020216000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 000600130030 20 000 20 000 20 000
003612 5362 1 0020032000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 000600130030 200 000 200 000 200 000
003612 5169 1 0020445000000 Konzultační služby,dražby 000600130030 950 000 925 000 500 000

kapitálové výdaje 2 085 000

003419 6121 1 0020218000000 Splátka kupní ceny SK Ještěd 000600130030 800 000 800 000 800 000
003612 6121 1 0020217000000 Výkupy pozemků - SČE 000600130030 1 285 000 1 285 000 1 285 000

celkem oddělení majetkové evidence a dispozic 3 542 000

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 11 946 133

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000600130031 5 000 5 000 5 000
003111 5137 1 0020220000000 Vybavení MŠ 000600130031 250 000 0 250 000
003113 5137 1 0020221000000 Vybavení ZŠ 000600130031 250 000 0 250 000
003111 5139 1 0020222000000 Nákup materiálu MŠ,ZŠ 000600130031 200 000 0 200 000
003113 5139 1 0020222000000 Nákup materiálu MŠ,ZŠ 000600130031 200 000 0 200 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000600130031 10 000 10 000 10 000
006310 5141 1 0020223000000 Splátka úroků - provedení základních opatření 000600130031 643 945 643 945 495 129
006171 5151 1 0020015000000 Studená voda 000600130031 800 000 800 000 900 000
006171 5152 1 0020016000000 Teplo 000600130031 400 000 400 000 400 000
006171 5153 1 0020018000000 Plyn 000600130031 270 000 220 000 270 000
006171 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 000600130031 200 000 450 000 1 000 000
006171 5164 1 0020021000000 Nájemné 000600130031 50 000 50 000 50 000
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006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000600130031 100 000 100 000 100 000
003111 5169 1 0020227000000 Nákup služeb MŠ 000600130031 25 000 25 000 400 000
003113 5169 1 0020226000000 Nákup služeb ZŠ 000600130031 25 000 250 000 500 000
003313 5169 1 0020224000000 Energetický management 000600130031 0 423 504 423 504
003315 5169 1 0020638000000 Nákup služeb- galerie 000600130031 500 000 455 000 500 000
006171 5169 1 0020748000000 nákup služeb, objekty ve správě MSSO 000600130031 180 000 289 757 500 000
006171 6121 0020917000011 Vypracování PD k návrhům dotací 000600130031 0 1 000 000 5 000 000
003412 5169 1 0020311000000 Plán oprav -Městský stadion (sport park) 000600130031 0 0 185 000
003412 5169 1 0020313000000 Skate park - údržba a opravy 000600130031 0 0 75 000
003412 5171 1 0020308000000 Plán oprav - SAJ a Vesec 000600130031 2 400 000 0 0
003412 5171 1 0020310000000 Plán oprav - Stadion FC Slovan 000600130031 1 700 000 0 0
003412 5171 1 0020311000000 Plán oprav - Městský stadion (sportpark) 000600130031 500 000 252 431 0
003111 5171 1 0020229000000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu 000600130031 2 000 000 100 000 0
003111 5171 1 0020232000000 Údržba kotelen a výměníků MŠ 000600130031 200 000 0 0
003113 5171 1 0020228000000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu 000600130031 4 600 000 200 000 0
003113 5171 1 0020231000000 Údržba kotelen a výměníků ZŠ 000600130031 200 000 0 0
003113 5171 217 0020954000000 ZŠ 5. května - odstranění závad KHS 000600130031 0 500 000 0
003311 5171 1 0020230000000 DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havari 000600130031 300 000 0 0
003315 5171 1 0020558000000 Oprava-galerie 000600130031 500 000 0 0
003315 5171 1 0020911000000 Opravy - Oblastní galerie průběžné 000600130031 100 000 200 000 0
003319 5171 1 0020930000000 Opravy kulturních zařízení 000600130031 0 0 0
003412 5171 1 0020313000000 Skate park údržba, opravy, správa 000600130031 60 000 12 401 60 500
006171 5171 1 0020407000000 Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže 000600130031 600 000 355 474 0
003612 5171 1 0020999000000 Opravy a vybavení sociálních zařízení 000600130031 0 0 0
003313 5171 1 0020557000000 Oprava - kino Varšava 000600130031 0 0 150 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000600130031 2 000 2 000 2 000
006171 5191 1 0020585000000 Zaplacené sankce 000600130031 5 000 50 000 20 000

kapitálové výdaje 0

003111 6121 1 0020233000000 Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.pra 000600130031 5 047 040 0 0
003113 6121 1 0020234000000 Školy - provedení základních opatření 000600130031 2 668 161 0 0
003113 6121 1 0020942000000 ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity 000600130031 0 1 500 000 0
003113 6121 204 0020957000000 ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu 000600130031 0 1 200 000 0
003113 6121 213 0020958000000 ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně 000600130031 0 650 000 0
003147 6121 1 0020960000000 DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí 000600130031 0 200 000 0
003612 6121 1 002…………… Investice do bytových objektů 000600130031 0 0 0
003111 6122 1 0020138000000 Stroje, přístroje 000600130031 500 000 0 0
003113 6122 1 0020138000000 Stroje, přístroje 000600130031 500 000 0 0

celkem oddělení správy objektů a zařízení 11 946 133

celkem odbor majetkové správy 15 488 133 Kč

Odbor správy veřejného majetku 29 157 000 Kč 18 784 076 Kč

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 26 917 000 Kč

006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000600040003 1 000 1 000 1 000
003632 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000600040003 50 000 50 000 50 000
002212 5139 1 0020934000000 Dopravní hřiště - nákup materiálu 000600040003 0 20 000 20 000
003632 5139 1 0020103000000 Nákup materiálu hřbitovy 000600040003 100 000 80 000 80 000
006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000600040003 500 000 550 000 500 000
003632 5151 1 0020015000000 Studená voda 000600040003 25 000 41 000 40 000
002212 5153 1 0020018000000 Dopravní hřiště - Plyn 000600040003 0 103 000 100 000
002212 5154 1 0020045000000 Elektrická energie pro pozemní komunikace 000600040003 200 000 200 000 200 000
002212 5154 1 0020798000000 Dopravní hřiště-energie ČEZ 000600040003 500 000 397 000 30 000
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003632 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 000600040003 40 000 60 000 40 000
006171 5163 1 0020146000000 Pojistné majetku města 000600040003 0 7 000 7 000
002212 5164 1 0020046000000 Nájemné za půdu - komunikace 000600040003 200 000 397 420 200 000
006171 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000600040003 1 800 000 2 140 000 300 000
006171 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000600040003 5 000 11 500 10 000
006171 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat 000600040003 4 000 4 000 4 000
002212 5169 1 0020051000000 Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen 000600040003 300 000 300 000 300 000
002212 5169 1 0020052000000 Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika 000600040003 1 000 000 745 000 1 000 000
002212 5169 1 0020053000000 Havárie mosty - bezpečnostní opatření 000600040003 300 000 300 000 300 000
002212 5169 1 0020056000000 Nové názvy ulic 000600040003 50 000 50 000 50 000
002212 5169 1 0020057000000 Geometrické plány 000600040003 20 000 125 000 50 000
002212 5169 1 0020058000000 Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun 000600040003 2 550 000 2 579 500 2 550 000
002212 5169 1 0020059000000 Projektová dokumentace - havárie mosty 000600040003 120 000 120 000 120 000
002212 5169 1 0020060000000 Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber 000600040003 100 000 100 000 100 000
002212 5169 1 0020530000000 Komunální systém a správa reklam-ELSET 000600040003 605 000 605 000 620 000
002212 5169 1 0020797000000 Dopravní hřiště-služby 000600040003 200 000 200 000 100 000
002229 5169 1 0020117000000 Odtahy vozidel 000600040003 150 000 150 000 150 000
003322 5169 1 0020093000000 Vojenské hřbitovy 000600040003 80 000 80 000 80 000
003632 5169 1 0020098000000 Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy 000600040003 100 000 100 000 100 000
003632 5169 1 0020101000000 Nákup služeb hřbitovy 000600040003 400 000 620 000 400 000
003632 5169 1 0020406000000 Nákup služeb krematorium 000600040003 100 000 100 000 550 000
006171 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000600040003 2 500 000 2 310 000 2 300 000
002212 5171 1 0020078000000 Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD 000600040003 500 000 240 000 500 000
002212 5171 1 0020080000000 Komunikace-opravy autobus.zálivů 000600040003 200 000 0 200 000
002212 5171 1 0020799000000 Dopravní hřiště-opravy a udržování 000600040003 1 500 000 1 480 000 100 000
003632 5171 1 0020100000000 Opravy a údržba hřbitovů 000600040003 250 000 252 656 250 000
003632 5171 1 0020409000000 Opravy a udržování krematorium 000600040003 1 000 000 1 000 000 550 000
003729 5171 1 0020081000000 Údržba plochy letiště 000600040003 456 000 460 000 460 000
006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000600040003 10 000 10 000 5 000
006171 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000600040003 5 000 5 000 5 000
002212 5179 1 0020255000000 Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena 000600040003 10 000 11 000 10 000
006330 5345 1 0020029000009 Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol. 000600040003 1 100 000 1 100 000 1 100 000
006330 5349 1 0020030000009 Příděl do fondu ze ZBÚ - kons.pol. 000600040003 1 100 000 1 100 000 1 100 000
002212 5171 21 002…………… Opravy výtluků po zimním období 000600040003 0 0 0
002212 5171 21 002…………… Stavební údržba mostních konstrukcí 000600040003 0 0 0
002212 5171 21 002…………… Souvislá údržba chodníků včetně obrub 000600040003 0 0 0
002212 5171 21 002…………… Stavební údržba opěrných zdí 000600040003 0 0 0
002219 5169 1 002……………

Parkovací systém - dovybavení park.pro služ.vozy u OSSZ 

Vavř.vrch 000600040003 0 0 200 000
002219 5169 1 002…………… Parkovací systém - provoz. park. systému 000600040003 0 0 6 000 000

002219 5171 1 002……………

Parkovací systém - provádění údržby a doplň. SDZ a 

VDZ 000600040003 0 0 2 000 000
002219 5169 1 002…………… Parkovací systém - služby elektr. bankovnictví 000600040003 0 0 400 000
002219 5169 1 002…………… Parkovací systém - SMS platba 000600040003 0 0 100 000

002219 5171 1 002……………

Parkovací systém - provedení a udrž. Pasportů 

parkovišt
000600040003 0 0 200 000

002219 5172 1 002…………… Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti a dohledové centrum
000600040003 0 0 1 000 000

002219 5168 1 002…………… Parkovací systém - datové služby 000600040003 0 0 100 000
002219 5169 1 002…………… Parkovací systém - dohled, represe MP 000600040003 0 0 2 285 000

kapitálové výdaje 2 240 000

002212 6121 1 0020965000500 Dopravní hřiště – realizace 000600040003 0 400 000 400 000
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003632 6121 1 0020742000000 Drobné stavby - hřbitovy 000600040003 100 000 100 000 100 000
003639 6121 1 002…………… IPRM Rochlice - přeložky 000600040003 0 0 500 000
002212 6121 1 002…………… Přístřešky a zálivy MHD 0 0 1 200 000
002212 6122 1 0020800000000 Dopravní hřiště-vybavení 000600040003 479 000 79 000 40 000

celkem odbor správy veřejného majetku 29 157 000 Kč

C) Výdaje na hospodářskou činnost města
celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města

D) Organizace města/s účastí města a další 923 913 764 Kč

ODPA POL ORJ ORG Městská policie 49 700 000

podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2016 000110000000 46 700 000 49 445 203 49 700 000
Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou 204 443 783

002221 5213 20 0020115000000 Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil
000600040003 185 300 000 185 390 000 185 400 000

002221 5213 20 0020534000000 Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová doprava000600040003 3 278 783 8 498 783 3 278 783
002221 5213 20 0020963000000 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava 000600040003 0 15 765 000 15 765 000

TSML 99 523 000 84 948 593

003745 5169 21 0020121000000 Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)služby000400180000 20 900 000 12 350 527 21 000 000
003745 5171 21 0020121000000 Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy000600040003 20 900 000 19 631 000 19 585 000
003745 5169 21 0020120000000 Zimní údržba včetně zimního a letního čištění 000600040003 53 200 000 52 967 066 58 000 000

003745 5169 21 0020120000000
Zimní údržba včetně zimního a letního čištění-dorovnání 

inflace 000600040003 0 0 0
003632 5169 21 002…………… TSML - doplatek majetkové újmy 000600040003 0 0 938 000

A. S. A. Liberec 85 300 000

003721 5169 24 0020111000000 Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva 000400180000 5 400 000 4 110 052 5 400 000
003722 5169 24 0020108000000 Úhrada svozové společnosti A.S.A 000400180000 64 670 000 49 093 238 64 700 000
003723 5169 24 0020110000000 Sběrný dvůr - smlouva 000400180000 7 970 000 6 106 774 6 200 000
003724 5169 24 0020109000000 Separovaný sběr, PET - smlouva 000400180000 11 360 000 7 988 955 9 000 000

Veřejné osvětlení 106 825 374

003631 5154 1 0020017000000 Elektrická energie - VO 000600040003 0 6 097 646 14 020 000
003631 5172 1 0020783000000 Služby VO a SSZ - licence, nákup, ost. služeb 000600040003 700 000 300 000 2 000 000
003631 5169 1 002…………… Služby VO a SSZ - paušál za správu 000600040003 12 300 000 0 22 099 000
003631 5171 1 002…………… Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012 000600040003 21 900 000 3 528 888 10 990 878
003631 5171 1 002…………… Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021 000600040003 0 0 7 576 536
003631 5169 1 002…………… Eltodo - přesun 8-12/2015 na 01/2016 000600040003 0 0 13 787 449
003631 5169 1 002…………… Eltodo - splátka kompenzace 01/2016 000600040003 0 0 36 351 511

Liberecká IS 35 697 000 37 377 000

006171 5168 25 002…………… IOP09-OM-servisní smlouva 000201100000 0 0 1 650 000
006171 5168 25 0020437000000 Provoz a správa IS MML 000201100000 35 350 000 35 350 000 33 200 000
006171 5168 25 0020439000000 IOP06-Provoz TC - HW 000201100000 631 000 631 000 631 000
006171 5168 25 0020440000000 Elektronické zastupitelstvo 000201100000 1 300 000 1 300 000 120 000
006171 5168 25 0020442000000 IOP06-Provoz TC - SW 000201100000 96 000 96 000 96 000

Spacium 0

003319 5169 1 0020345000000 Neinvestiční transfer obecně prosp. spol. - Spacium 000500160037 200 000 240 000 0
Městský stadion - koncesní smlouva 15 800 000

003412 5169 1 0020287000000 Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec 000500160037 15 579 800 15 549 800 15 800 000
Komunitní práce, o. p. s. 4 400 000

004399 5221 23 0020350000000 Neinv.transfery obecně prospěšným org. 000400180000 4 900 000 4 400 000 4 400 000
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Plavecký bazén - Ještědská sportovní 21 950 000

003412 5169 22 0020924000000 Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016 000600130031 0 500 000 0
003412 5169 22 002…………… Plavecký bazén - návrh řešení 000600130031 0 0 0
003412 5171 22 0020924000000 Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016 000600130031 0 0 0
003412 5213 22 0020279000000 Plavecký bazén - příspěvek na média 000600130031 9 600 000 9 600 000 8 850 000
003412 5213 22 0020280000000 Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost 000600130031 1 500 000 1 500 000 1 500 000
003412 5213 22 0020281000000 Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu 000600130031 900 000 900 000 900 000
003412 5213 22 0020282000000 Plavecký bazén přístavba - příspěvek média 000600130031 3 000 000 3 000 000 3 000 000
003412 5152 22 0020018000000 Teplo - bazén 000600130031 4 200 000 4 200 000 4 700 000
003412 5154 22 0020017000000 Elektrická energie - bazén 000600130031 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Botanická zahrada 14 045 989

003741 5331 2 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170039 10 700 000 10 700 000 10 930 000
003741 5331 2 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000500170039 2 811 000 2 811 032 3 115 989

ZOO 42 384 611

003741 5331 3 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170039 30 000 000 30 000 000 31 295 000
003741 5331 3 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000500170039 10 001 000 10 001 411 11 089 611

Divadlo F.X.Šaldy 77 886 151

003311 5331 4 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170039 73 300 000 73 300 000 75 300 000
003311 5331 4 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000500170039 2 280 000 2 280 151 2 430 151
003311 5331 4 0020347000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový000500170039 156 000 156 000 156 000

Naivní divadlo 11 111 591

003311 5331 5 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170039 10 300 000 10 300 000 10 590 000
003311 5331 5 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000500170039 571 000 570 978 521 591

Dětské centrum Sluníčko 14 618 000

003529 5331 6 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170040 24 195 000 24 195 000 13 663 000
003529 5331 6 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000500170040 955 000 955 000 955 000

Centrum zdravotní a sociální péče 20 170 000

003599 5331 7 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170040 18 700 000 18 700 000 19 370 000
003599 5331 7 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000500170040 767 000 767 000 800 000

Komunitní středisko Kontakt 4 670 000

003599 5331 8 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170040 4 600 000 4 600 000 4 670 000
Městské lesy 310 000

001032 5331 9 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000400180000 0 0 200 000
001032 5331 9 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000400180000 0 101 938 110 000

Základní školy 86 843 809

003113 5331 0020026000000 provoz 000500170039 25 036 600 25 046 734 29 000 000
003113 5331 0020027000000 energie 000500170039 41 590 000 41 590 000 42 000 000
003113 5331 0020028000000 odpisy 000500170039 15 072 943 15 072 943 14 933 809
003113 5331 0020330000000 ostatní - stravování 000500170039 764 203 764 203 910 000

Mateřské školy 28 234 456

003111 5331 0020026000000 provoz 000500170039 5 355 000 5 382 164 6 000 000
003111 5331 0020027000000 energie 000500170039 15 070 000 15 585 000 15 000 000
003111 5331 0020028000000 odpisy 000500170039 7 153 494 7 328 682 7 234 456

E) Fond rozvoje 350 000 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 45 000 000

003111 6121 0020769000011 Investiční akce MŠ 000600130031 0 1 850 000 2 800 000
003111 6121 0020918000011 MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení PD 000600130031 0 800 000 800 000
003111 6121 0020919000011 MŠ Kamarád - rekonstrukce kuchyně 000600130031 0 500 000 0
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003113 6121 0020770000011 Investiční akce ZŠ 000600130031 0 884 799 3 000 000
003111 5171 1 0020229000000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu mš 000600130031 2 000 000 100 000 8 000 000
003113 5171 1 0020228000000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu zš 000600130031 4 600 000 200 000 18 000 000
003113 5171 1 0020231000000 Údržba kotelen a výměníků ZŠ 000600130031 200 000 0 500 000
003113 5171 217 0020954000000 ZŠ 5. května - odstranění závad KHS 000600130031 0 500 000 500 000
003111 6121 1 0020233000000 Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.pra 000600130031 5 047 040 0 5 047 040
003113 6121 1 0020234000000 Školy - provedení základních opatření 000600130031 2 668 161 0 2 818 666
003113 6121 1 0020942000000 ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity 000600130031 0 1 500 000 900 000
003113 6121 204 0020957000000 ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu 000600130031 0 1 200 000 1 200 000
003113 6121 213 0020958000000 ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně 000600130031 0 650 000 800 000
006409 5901 1 0020192000011 příděl do fondu rezerva 2016 000600130031 0 0 634 294

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 6 000 000

003311 6121 0021001000012 Investice do kulturních zařízení 000600130031 0 0 1 000 000
003311 5171 1 0020230000000 DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havari 000600130031 300 000 0 1 000 000
003315 5171 1 0020558000000 Oprava-galerie 000600130031 500 000 0 500 000
003315 5171 1 0020911000000 Opravy - Oblastní galerie průběžné 000600130031 100 000 200 000 600 000
003319 5171 1 0020930000000 Opravy kulturních zařízení ostatní 000600130031 0 0 2 900 000

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 8 000 000

003612 6121 1 002…………… Investice do bytových objektů 000600130031 0 0 7 200 000
003612 5171 1 0020999000000 rezerva 000600130031 0 0 800 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 6 000 000

003412 5171 1 0020308000000 Plán oprav - SAJ a Vesec 000600130031 2 400 000 0 1 000 000
003412 5171 1 0020310000000 Plán oprav - Stadion FC Slovan 000600130031 1 700 000 0 300 000
003412 5171 1 0020311000000 Plán oprav - Městský stadion (sportpark) 000600130031 500 000 252 431 850 000
003412 5169 22 0020924000000 Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016 000600130031 0
003412 5169 22 002…………… Plavecký bazén - návrh řešení studie 000600130031 0 0 500 000
003412 5171 22 0020924000000 Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016- opravy a hav. St.000600130031 0 0 2 450 000
003412 6121 002…….……14 Investice do sportovních zařízení rezerva 000600130031 0 0 900 000

Fond pro opravy a vybavení komunikací 46 000 000

002212 5171 21 002…………… Opravy výtluků po zimním období 000600040003 0 0 7 000 000
002212 5171 21 002…………… Stavební údržba mostních konstrukcí 000600040003 0 0 2 000 000
002212 5171 21 002…………… Souvislá údržba chodníků včetně obrub 000600040003 0 0 7 000 000
002212 5171 21 002…………… Stavební údržba opěrných zdí 000600040003 0 0 1 000 000
002212 5171 002…………… SO - Horáková, Šamánkova, Oblačná 000600040003 0 0 20 000 000
002212 5171 002…………… Rumjancevova - komplexní úprava 000600040003 0 0 9 000 000

; Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 6 000 000

003749 6121 1 002…………… Přehrada - komplexní projekt 000400180000 0 0 500 000
003745 6121 1 002…………… Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská 000400180000 0 0 1 500 000
003745 6121 1 002…………… Sídl. Gagarinova - revitalizace zeleně, obnova DH - 1. etapa000400180000 0 0 1 500 000
003745 6121 1 002…………… Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova 000400180000 0 0 1 500 000
003729 6121 1 002…………… Skládka Zl.návrší - odkanalizování 000400180000
003745 6121 1 002…………… Zahrada vzpomínek - Liebiegova hrobka 000400180000
003745 6121 1 002…………… Zahrada vzpomínek - funerální plastiky 000400180000
006409 5901 1 0020192000016 příděl do fondu 2016 - rezerva 000400180000 1 000 000

Fond pro výkupy nemovitostí 9 000 000

002212 6130 1 0020219000017 Výkupy pozemků 000600130030 0 1 000 000 2 300 000
002212 6130 1 0020865000017 Výkupy pozemků pro nové projekty(smlouvy) 000300140033 3 500 000 0 6 700 000

Fond pro rozvoj sociálního bydlení 2 000 000

006409 5901 1 0020192000018 příděl do fondu 2016 - rezerva 000500170040 2 000 000
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 2 000 000
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006409 5901 1 0020192000019 příděl do fondu 2016 - rezerva 000300140033 2 000 000
Fond pro opravy a vybavení ostatní 3 000 000

006171 5171 1 002…………… Rekonstrukce budovy URAN (havarijní stav) 000200050009 0 0 0
006171 5171 1 002…………… Oprava WC radnice (2. a 3.p.) 000200050009 0 0 0
006171 5171 1 002…………… Oprava (výměna oken) radnice 000200050009 0 0 0
006171 5171 1 002…………… Rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) 000200050009 0 0 1 000 000
006171 6123 1 0020139000000 Dopravní prostředky 000200050009 400 000 0 0
006171 5171 1 0020407000000 Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže 000600130031 600 000 355 474 600 000
003147 6121 1 0020960000000 DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí 000600130031 0 200 000 200 000
003111 6122 1 0020138000000 Stroje, přístroje 000600130031 500 000 0 500 000
003113 6122 1 0020138000000 Stroje, přístroje 000600130031 500 000 0 500 000
006171 6121 1 0020941000020 Investice do budov ve správě majetku města 000600130031 0 1 300 000 200 000

Fond pro kofinancování evropských projektů 213 000 000

006409 6901 1 0020192000021 kofinancování 000300140033 0 2 500 000 210 000 000
006171 5171 1 0020007000000 projekty rozvojové spec. 000300140044 0 0 3 000 000

Fond pro informační technologie 2 000 000

002219 6121 1 002…………… MAN - MS 2009 - Věcná břemena 000200110000 0 0 0
006409 5901 1 0020192000019 příděl do fondu 2016 - rezerva 000200110000 2 000 000

Fond cyklodoprava 2 000 000

006409 5901 1 0020192000019 příděl do fondu 2016 - rezerva 000300140033 2 000 000

F) Dotační fondy města 20 000 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG Ekofond 2 000 000

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 000400180000 800 000 800 000 2 000 000
Fond zdraví a prevence 2 000 000

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 000500170040 300 000 300 000 2 000 000
Fond rozvojové spolupráce 1 500 000

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 000100020000 100 000 100 000 1 500 000
Fond vzdělávání 2 000 000

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 000500170039 1 000 000 1 000 000 2 000 000
Rezervní fond 500 000

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 800 000 800 000 500 000
Fond kultury a cestovního ruchu 2 000 000

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 000500160037 1 000 000 910 000 2 000 000
Sportovní fond 10 000 000

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 000500160037 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Městský fond rozvoje bydlení 0

006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 000300140032 0 0 0
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Příspěvkové organizace  města podrobněji 319 525 545

celkem 

rozpočet 

schválený na 

rok 2015

rozpočet 

upravený na 

rok 2015

návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Mateřské školky - příspěvkové organizace 30 927 167 neupraveno
ODPA POL ORJ ORG Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 1 375 983
003111 5331 100 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz oddělení školství 155 000 155 000 256 470
003111 5331 100 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie oddělení školství 915 000 915 000 914 541
003111 5331 100 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy oddělení školství 200 124 200 124 204 972

Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27 1 683 710
003111 5331 101 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz oddělení školství 300 000 300 000 299 720
003111 5331 101 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie oddělení školství 710 000 710 000 562 734
003111 5331 101 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy oddělení školství 821 256 821 256 821 256

Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20 736 848
003111 5331 102 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz oddělení školství 145 000 145 000 215 310
003111 5331 102 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie oddělení školství 375 000 375 000 393 750
003111 5331 102 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy oddělení školství 127 788 127 788 127 788

Mateřská škola, Liberec, Dětská 461 896 509
003111 5331 103 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz oddělení školství 100 000 100 000 222 720
003111 5331 103 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie oddělení školství 300 000 300 000 290 029
003111 5331 103 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy oddělení školství 386 163 386 163 383 760

Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9 1 366 002
003111 5331 104 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz oddělení školství 50 000 50 000 89 050
003111 5331 104 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie oddělení školství 600 000 600 000 735 428
003111 5331 104 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy oddělení školství 541 524 541 524 541 524

Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100 1 086 051
003111 5331 105 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz oddělení školství 190 000 190 000 401 500
003111 5331 105 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie oddělení školství 560 000 560 000 624 179
003111 5331 105 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy oddělení školství 49 371 49 371 60 372

Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29 1 069 200
003111 5331 106 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz oddělení školství 140 000 140 000 214 340
003111 5331 106 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie oddělení školství 550 000 550 000 622 384
003111 5331 106 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy oddělení školství 232 476 232 476 232 476

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 1 157 683
003111 5331 107 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz oddělení školství 110 000 110 000 150 200
003111 5331 107 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie oddělení školství 455 000 455 000 538 826
003111 5331 107 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy oddělení školství 481 171 481 171 468 657

Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72 505 893
003111 5331 108 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz oddělení školství 125 000 125 000 235 000
003111 5331 108 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie oddělení školství 255 000 255 000 259 481
003111 5331 108 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy oddělení školství 6 300 6 300 11 412
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Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7 1 202 484
003111 5331 109 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz oddělení školství 250 000 250 000 335 000
003111 5331 109 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie oddělení školství 570 000 570 000 597 640
003111 5331 109 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy oddělení školství 264 852 264 852 269 844

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 1 734 895
003111 5331 110 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz oddělení školství 310 000 310 000 316 520
003111 5331 110 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie oddělení školství 1 000 000 1 000 000 903 510
003111 5331 110 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy oddělení školství 549 802 549 802 514 865

Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19 991 038
003111 5331 111 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz oddělení školství 150 000 150 000 213 230
003111 5331 111 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie oddělení školství 605 000 605 000 590 596
003111 5331 111 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy oddělení školství 202 562 202 562 187 212

Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1 714 566
003111 5331 112 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz oddělení školství 245 000 245 000 399 150
003111 5331 112 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie oddělení školství 375 000 375 000 312 656
003111 5331 112 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy oddělení školství 2 760 2 760 2 760

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55 948 817
003111 5331 113 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz oddělení školství 145 000 145 000 144 200
003111 5331 113 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie oddělení školství 535 000 535 000 635 237
003111 5331 113 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy oddělení školství 172 736 172 736 169 380

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2 2 154 684
003111 5331 114 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz oddělení školství 390 000 390 000 493 840
003111 5331 114 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie oddělení školství 1 350 000 1 350 000 1 193 000
003111 5331 114 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy oddělení školství 384 504 556 932 467 844

Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386 939 709
003111 5331 115 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz oddělení školství 160 000 160 000 261 820
003111 5331 115 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie oddělení školství 470 000 470 000 491 097
003111 5331 115 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy oddělení školství 186 792 186 792 186 792

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12 526 109
003111 5331 116 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz oddělení školství 150 000 150 000 261 400
003111 5331 116 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie oddělení školství 270 000 270 000 260 377
003111 5331 116 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy oddělení školství 2 312 2 312 4 332

Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7 1 680 503
003111 5331 117 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz oddělení školství 210 000 210 000 290 380
003111 5331 117 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie oddělení školství 1 000 000 1 000 000 894 547
003111 5331 117 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy oddělení školství 495 576 495 576 495 576

Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16 487 526
003111 5331 118 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz oddělení školství 165 000 165 000 233 960
003111 5331 118 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie oddělení školství 245 000 245 000 253 566
003111 5331 118 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy oddělení školství 6 564 6 564 0

Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67 607 739
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003111 5331 119 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz oddělení školství 215 000 215 000 252 000
003111 5331 119 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie oddělení školství 330 000 330 000 347 387
003111 5331 119 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy oddělení školství 8 352 8 352 8 352

Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12 1 281 482
003111 5331 120 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz oddělení školství 35 000 35 000 228 100
003111 5331 120 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie oddělení školství 510 000 510 000 518 444
003111 5331 120 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy oddělení školství 534 938 534 938 534 938

Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8 1 248 986
003111 5331 121 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz oddělení školství 95 000 95 000 143 900
003111 5331 121 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie oddělení školství 675 000 675 000 708 918
003111 5331 121 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy oddělení školství 396 168 396 168 396 168

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7 601 548
003111 5331 122 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz oddělení školství 185 000 185 000 367 548
003111 5331 122 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie oddělení školství 220 000 220 000 234 000

Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3 503 064
003111 5331 123 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz oddělení školství 185 000 185 000 252 450
003111 5331 123 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie oddělení školství 225 000 225 000 224 394
003111 5331 123 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy oddělení školství 0 0 26 220

Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20 460 723
003111 5331 124 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz oddělení školství 190 000 190 000 258 210
003111 5331 124 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie oddělení školství 195 000 195 000 190 897
003111 5331 124 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy oddělení školství 900 900 11 616

Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1 1 077 683
003111 5331 125 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz oddělení školství 255 000 255 000 278 980
003111 5331 125 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie oddělení školství 505 000 505 000 630 727
003111 5331 125 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy oddělení školství 165 624 165 624 167 976

Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5 860 011
003111 5331 126 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz oddělení školství 105 000 105 000 176 260
003111 5331 126 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie oddělení školství 490 000 490 000 593 907
003111 5331 126 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy oddělení školství 89 844 89 844 89 844

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 1 029 671
003111 5331 127 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz oddělení školství 190 000 190 000 223 170
003111 5331 127 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie oddělení školství 515 000 515 000 593 849
003111 5331 127 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy oddělení školství 212 652 212 652 212 652

Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19 1 040 036
003111 5331 128 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz oddělení školství 360 000 360 000 445 000
003111 5331 128 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie oddělení školství 515 000 515 000 540 712
003111 5331 128 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy oddělení školství 49 596 49 596 54 324

Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68 958 014
003111 5331 129 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz oddělení školství 50 000 77 164 83 400
003111 5331 129 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie oddělení školství 265 000 265 000 293 070
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003111 5331 129 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy oddělení školství 583 547 583 547 581 544

Základní školy - příspěvkové organizace 91 597 036 neupraveno

ODPA POL ORJ ORG Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642 3 768 597
003113 5331 200 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz oddělení školství 1 200 000 1 200 000 1 669 000
003113 5331 200 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie oddělení školství 1 380 000 1 380 000 1 422 451
003113 5331 200 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy oddělení školství 647 164 647 164 677 146

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6 4 840 511
003113 5331 201 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz oddělení školství 1 110 000 1 110 000 1 525 000
003113 5331 201 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie oddělení školství 2 095 000 2 095 000 2 462 558
003113 5331 201 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy oddělení školství 861 016 861 016 852 953

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská 7 309 943
003113 5331 202 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz oddělení školství 1 210 000 1 210 000 1 665 000
003113 5331 202 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie oddělení školství 2 465 000 2 465 000 2 586 691
003113 5331 202 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy oddělení školství 2 185 812 2 185 812 2 148 252
003113 5331 202 0020330000000Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků oddělení školství 764 203 764 203 910 000

Základní škola, Liberec, Česká 354 4 092 807
003113 5331 203 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz oddělení školství 1 420 000 1 420 000 1 842 500
003113 5331 203 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie oddělení školství 2 155 000 2 155 000 2 116 759
003113 5331 203 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy oddělení školství 138 978 138 978 133 548

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5 13 282 176
003113 5331 204 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz oddělení školství 1 580 000 1 580 000 2 147 200
003113 5331 204 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie oddělení školství 6 680 000 6 680 000 6 957 627
003113 5331 204 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy oddělení školství 4 219 860 4 219 860 4 177 349

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 4 166 587
003113 5331 205 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz oddělení školství 1 305 000 1 305 000 1 676 200
003113 5331 205 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie oddělení školství 2 050 000 2 050 000 2 050 037
003113 5331 205 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy oddělení školství 452 784 452 784 440 350

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88 4 510 472
003113 5331 206 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz oddělení školství 1 455 000 1 455 000 1 930 650
003113 5331 206 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie oddělení školství 2 000 000 2 000 000 2 014 126
003113 5331 206 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy oddělení školství 564 648 564 648 565 696

Základní škola, Liberec, Kaplického 384 2 759 361
003113 5331 207 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz oddělení školství 815 000 815 000 1 205 400
003113 5331 207 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie oddělení školství 1 100 000 1 100 000 1 323 141
003113 5331 207 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy oddělení školství 239 000 239 000 230 820

Základní škola, Liberec, Křížanská 80 3 151 023
003113 5331 208 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz oddělení školství 1 045 000 1 045 000 1 272 400
003113 5331 208 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie oddělení školství 1 490 000 1 490 000 1 552 583
003113 5331 208 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy oddělení školství 335 142 335 142 326 040

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 3 721 498
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003113 5331 209 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz oddělení školství 1 440 000 1 440 000 1 842 500
003113 5331 209 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie oddělení školství 1 415 000 1 415 000 1 441 442
003113 5331 209 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy oddělení školství 566 929 566 929 437 556

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118 1 940 471
003113 5331 210 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz oddělení školství 790 000 790 000 967 500
003113 5331 210 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie oddělení školství 985 000 985 000 915 611
003113 5331 210 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy oddělení školství 26 460 26 460 57 360

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2 3 311 694
003113 5331 211 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz oddělení školství 1 476 600 1 275 000 1 205 400
003113 5331 211 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie oddělení školství 1 480 000 1 480 000 1 640 477
003113 5331 211 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy oddělení školství 210 192 210 192 262 537
003113 5331 211 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW oddělení školství 0 201 600 203 280

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15 2 458 811
003113 5331 212 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz oddělení školství 935 000 935 000 1 160 300
003113 5331 212 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie oddělení školství 1 055 000 1 055 000 1 155 051
003113 5331 212 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy oddělení školství 143 460 143 460 143 460

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328 4 316 375
003113 5331 213 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz oddělení školství 1 435 000 1 435 000 1 436 600
003113 5331 213 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie oddělení školství 2 500 000 2 500 000 2 339 502
003113 5331 213 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy oddělení školství 553 860 553 860 540 273

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 4 312 129
003113 5331 214 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz oddělení školství 875 000 875 000 1 250 500
003113 5331 214 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie oddělení školství 2 490 000 2 490 000 2 745 117
003113 5331 214 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy oddělení školství 266 409 266 409 316 512

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8 3 616 999
003113 5331 215 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz oddělení školství 945 000 955 134 1 357 100
003113 5331 215 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie oddělení školství 1 770 000 1 770 000 1 948 259
003113 5331 215 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy oddělení školství 311 640 311 640 311 640

 Základní škola, Liberec, U Školy 222/6 3 901 519
003113 5331 216 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz oddělení školství 1 115 000 1 115 000 1 435 400
003113 5331 216 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie oddělení školství 1 710 000 1 710 000 2 057 327
003113 5331 216 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy oddělení školství 413 688 413 688 408 792

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 3 867 390
003113 5331 217 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz oddělení školství 1 455 000 1 455 000 1 665 000
003113 5331 217 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie oddělení školství 2 015 000 2 015 000 1 949 718
003113 5331 217 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy oddělení školství 270 134 270 134 252 672

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 2 940 602
003113 5331 218 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz oddělení školství 1 125 000 1 125 000 1 465 200
003113 5331 218 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie oddělení školství 1 140 000 1 140 000 1 195 218
003113 5331 218 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy oddělení školství 289 648 289 648 280 184

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 4 271 308
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003113 5331 219 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz oddělení školství 1 245 000 1 245 000 1 670 600
003113 5331 219 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie oddělení školství 1 955 000 1 955 000 2 131 355
003113 5331 219 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy oddělení školství 482 867 482 867 469 353

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 2 080 616
003231 5331 220 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz oddělení školství 390 000 390 000 500 000
003231 5331 220 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy oddělení školství 1 572 552 1 572 552 1 580 616

Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 2 976 147
003114 5331 222 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz oddělení školství 670 000 670 000 917 000
003114 5331 222 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie oddělení školství 1 660 000 1 660 000 1 738 447
003114 5331 222 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy oddělení školství 320 700 320 700 320 700

Botanická zahrada - příspěvková organizace 14 045 989

003741 5331 2 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství 10 700 000 10 700 000 10 930 000
003741 5331 2 0020027000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení školství 2 811 000 2 811 032 3 115 989

Zoologická zahrada - příspěvková organizace 42 384 611

003741 5331 3 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství 30 000 000 30 000 000 31 295 000
003741 5331 3 0020028000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení školství 10 001 000 10 001 411 11 089 611

Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace 77 886 151

003311 5331 4 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství 73 300 000 73 300 000 75 300 000
003311 5331 4 0020028000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení školství 2 280 000 2 280 151 2 430 151
003311 5331 4 0020347000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultura - účelový příspěvek oddělení školství 156 000 156 000 156 000

Naivní divadlo - příspěvková organizace 11 111 591

003311 5331 5 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení školství 10 300 000 10 300 000 10 590 000
003311 5331 5 0020028000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení školství 571 000 570 978 521 591

Dětské centrum Sluníčko - příspěvková organizace 26 423 000

003529 5331 6 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení humanitní 24 195 000 24 195 000 25 468 000
003529 5331 6 0020028000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení humanitní 955 000 955 000 955 000

Centrum zdravotní a sociální péče - příspěvková organizace 20 170 000

003599 5331 7 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení humanitní 18 700 000 18 700 000 19 370 000
003599 5331 7 0020028000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy oddělení humanitní 767 000 767 000 800 000

Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace 4 670 000

003599 5331 8 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz oddělení humanitní 4 600 000 4 600 000 4 670 000

Městské lesy Liberec - příspěvková organizace 310 000
001032 5331 9 0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz odbor ekologie... 0 0 200 000
001032 5331 9 0020028000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy odbor ekologie... 0 101 938 110 000

Příspěvek na odpisy příspěvkovým organizacím:

MŠ a ZŠ (pouze účetní operace v příjmech i ve výdajích)
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* poskytnutí příspěvku na odpisy ve výdajích  poté jeho odvod (příjem) do rozpočtu města - bez finančních bankovních převodů - účetní operace v příjmech a výdajích

ostatní PO (fyzický výdej i příjem)

** poskytnutí příspěvku na odpisy na nemovitý a movitý majetek a poté jeho odvod - příjem z nemovitého majetku do rozpočtu města
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Městská policie - podrobněji 49 700 000 celkem 

rozpočet 

schválený 

na rok 2015

rozpočet 

upravený na 

rok 2015

návrh rozpočtu 

na rok 2016

Městská policie

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 49 700 000

005311 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 000110000000 29 900 000 31 900 000 31 420 000
005311 5011 104113013 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - ÚZ 000110000000 0 0 74 004
005311 5011 104513013 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - ÚZ 000110000000 0 0 345 996
005311 5021 1 0020010000000 Ostatní osobní výdaje 000110000000 300 000 300 000 300 000
005311 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 000110000000 7 708 000 8 053 429 7 853 000
005311 5032 1 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 000110000000 2 788 000 2 899 080 2 832 000
005311 5038 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 000110000000 210 000 210 000 210 000
005311 5131 1 0020125000000 Nákup nápojů (podle zákoníku práce) 000110000000 4 000 5 500 13 500
005311 5134 1 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 000110000000 450 000 478 000 550 000
005311 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000110000000 14 000 14 000 14 000
005311 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000110000000 160 000 167 000 920 000
005311 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000110000000 340 000 383 500 664 200
005311 5139 1 0020126000000 Nákup materiálu - projekty prevence kriminality 000110000000 30 000 30 000 530 000
005311 5139 1 0020127000000 Nákup materiálu - kamerový systém 000110000000 1 500 1 500 1 500
005311 5151 1 0020015000000 Studená voda 000110000000 5 000 10 000 10 000
005311 5152 1 0020016000000 Teplo 000110000000 30 000 32 695 30 000
005311 5153 1 0020018000000 Plyn 000110000000 24 000 24 000 24 000
005311 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 000110000000 130 000 127 305 130 000
005311 5154 1 0020128000000 Elektrická energie kamery 000110000000 20 000 35 000 70 000
005311 5156 1 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 000110000000 730 000 730 000 730 000
005311 5161 1 0020023000000 Služby pošt 000110000000 2 500 2 500 2 500
005311 5162 1 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 000110000000 320 000 320 000 330 000
005311 5163 1 0020129000000 Poplatek za zpracování mezd - ČS, a. s. 000110000000 900 900 900
005311 5164 1 0020021000000 Nájemné 000110000000 230 000 230 000 230 000
005311 5167 1 0020130000000 Školení a vzdělávání strážníků 000110000000 20 000 99 200 100 000
005311 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000110000000 428 600 452 600 428 600
005311 5169 1 0020132000000 Stravné 000110000000 520 000 536 800 731 800
005311 5169 1 0020133000000 Služby - nové projekty,podíl obce 000110000000 40 000 40 000 40 000
005311 5169 1 0020134000000 Služby - kamerový systém 000110000000 12 000 12 000 12 000
005311 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování 000110000000 576 000 638 611 576 000
005311 5171 1 0020135000000 Oprava městského kamerového systému 000110000000 300 000 150 000 300 000
005311 5172 1 0020136000000 Programové vybavení 000110000000 50 000 50 000 100 000
005311 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000110000000 12 000 20 000 62 000
005311 5175 1 0020008000000 Pohoštění 000110000000 0 20 000 20 000
005311 5229 1 0020510000000 Ostatní neinv. transfery neziskovým  organizacím 000110000000 0 500 500
005311 5362 1 0020032000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 000110000000 5 000 5 000 5 000
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005311 5362 1 0020137000000 Poplatek ČTÚ - kamerový systém 000110000000 38 500 38 500 38 500
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Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2016

očekávaný výsledek hospodaření: 18 680 000 Kč

SU AU UZ ORJ ORG Text

Původní rozpočet 

schválený 2015

Rozpočet po 

úpravách 2015
NÁVRH 2016

VHČ NÁKLADY_2016 12 156 000 Kč
Odbor majetkové správy 10 849 000 Kč
oddělení správy objektů a zařízení/000600130031 9 294 000 9 294 000 10 849 000

501 0110 000000000 0000000001 0020450000000 R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů 80 000 80 000 80 000
501 0120 000000000 0000000001 0020451000000 R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál 40 000 40 000 40 000
501 0121 000000000 0000000001 0020452000000 R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP 350 000 350 000 350 000
501 0125 000000000 0000000001 0020453000000 R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty 74 000 74 000 74 000
501 0131 000000000 0000000001 0020845000000 R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP 20 000 20 000 20 000
501 0140 000000000 0000000001 0020495000000 R -  Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj 15 000 15 000 15 000
502 0150 000000000 0000000001 0020496000000 R - Spotřeba energie 100 000 100 000 100 000
511 0110 000000000 0000000001 0020454000000 R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce 2 000 000 2 000 000 2 200 000
511 0111 000000000 0000000001 0020846000000 R-opravy a udržování CZaSP 10 000 10 000 10 000
511 0120 000000000 0000000001 0020455000000 R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem 250 000 250 000 300 000
511 0140 000000000 0000000001 0020456000000 R-opravy a udržování-opravy bytů 2 000 000 2 000 000 2 200 000
511 0145 000000000 0000000001 0020457000000 R-opravy a udržování-opravy holobyty 200 000 200 000 300 000
511 0150 000000000 0000000001 0020458000000 R-opravy a udržování-havarijní opravy 2 000 000 2 000 000 2 200 000
511 0160 000000000 0000000001 0020459000000 R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů 900 000 900 000 1 000 000
511 0170 000000000 0000000001 0020460000000 R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů 50 000 50 000 50 000
518 0110 000000000 0000000001 0020461000000 R-ostatní služby-deratizace 45 000 45 000 60 000
518 0160 000000000 0000000001 0020466000000 R-ostatní služby-ostatní 400 000 400 000 1 000 000
518 0190 000000000 0000000001 0020468000000 R-ostatní služby-ostatní služby holobyty 100 000 100 000 100 000
518 0200 000000000 0000000001 0020469000000 R-ostatní služby - 192 b.j. 360 000 360 000 400 000
518 0220 000000000 0000000001 0020471000000 R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178 300 000 300 000 350 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 350 000 Kč
oddělení městské informační centrum/000500160038 350 000 350 000 350 000

504 0101 000000000 0000000001 0020476000000 Nákup zboží MIC - VHČ 350 000 350 000 350 000

Odbor školství a sociálních věcí 957 000 Kč
oddělení humanitní/000500170040 910 000 910 000 957 000

518 0120 000000000 0000000001 0020462000000 R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov 230 000 230 000 230 000
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518 0130 000000000 0000000001 0020463000000 R-ostatní služby-náklady na bankovní služby 30 000 30 000 35 000
518 0140 000000000 0000000001 0020464000000 R-ostatní služby-poštovné, SIPO 20 000 20 000 22 000
518 0150 000000000 0000000001 0020465000000 R-ostatní služby-soudní výlohy 150 000 150 000 150 000
518 0180 000000000 0000000001 0020467000000 R-ostatní služby-BD Stadion 230 000 230 000 270 000
518 0210 000000000 0000000001 0020470000000 R-ostatní služby - podíl na nákladech společn. 250 000 250 000 250 000

VHČ VÝNOSY 2016 30 836 000 Kč
odbor správy veřejného majetku 2 330 000 Kč

oddělení technické správy/000600040003 2 330 000 2 330 000 2 330 000

602 0100 000000000 0000000001 0010155000000 Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv. 1 700 000 1 700 000 1 700 000
602 0100 000000000 0000000001 0010188000000 Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy 630 000 630 000 630 000

odbor majetkové správy 500 000 Kč
oddělení majetkové evidence a dispozic/000600130030 500 000 500 000 500 000

602 0100 000000000 0000000001 0010188000000 výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy 500 000 500 000 500 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 620 000 Kč
oddělení městské informační centrum/000500160038 670 000 670 000 620 000

602 0100 000000000 0000000001 0010108000000 Výnosy z prodeje služeb - průvodci 20 000 20 000 20 000
604 0100 000000000 0000000001 0010109000000 Výnosy z prodeje zboží - vstupenky 300 000 300 000 200 000
604 0100 000000000 0000000001 0010110000000 Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů 350 000 350 000 400 000

Odbor školství a sociálních věcí 27 386 000 Kč
oddělení humanitní/000500170040 27 386 000,00 27 386 000,00 27 386 000

603 0110 000000000 0000000001 0010121000000 R - výnosy z pronájmu - nájemné byty 26 276 000 26 276 000 26 276 000
603 0130 000000000 0000000001 0010122000000 R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory 1 110 000 1 110 000 1 110 000
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G) Financování 425 940 000 Kč

Název akce Název odboru /oddělení/ORJ2 celkem 

rozpočet 

schválený na 

rok 2015

rozpočet 

upravený na rok 

2015

návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

G) Financování - kladné úroky apod. 427 000 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG Financování - převod rezervace finančních prostředků 427 000 000 Kč

0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroků dluhopisu - převod rezervy 2015odbor ekonomiky/000300120027 52 000 000 52 000 000 52 000 000 plus
0 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroků směnky - převod rezervy 2015 odbor ekonomiky/000300120027 0 0 25 000 000 plus
0 8127 1 0019xxx000000 Příjem z umořovacího fondu - dluhopis odbor ekonomiky/000300120027 0 0 350 000 000 plus

G) Financování - úvěry, splátky apod. 1 060 000 Kč

ODPA POL ORJ ORG Dluhopis 0 Kč

0 8128 1 0019503000000 Dlouhodobé operace řízení likvidity, výdaje,dluhopis odbor ekonomiky/000300120027 70 000 000 70 000 000 0 mínus

ODPA POL ORJ ORG Provozní úvěry  ostatní 1 060 000 Kč

0 8124 1 0019502000000 Splátka půjčky SFŽP - využití odp.tepla ÚZ 90106 odbor ekonomiky/000300120027 1 060 000 1 060 000 1 060 000 mínus
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B) ODBORY MAGISTRÁTU_OSOBNÍ VÝDAJE neupraveno

č. Název odboru rozpočet 2015 návrh rozpočtu na rok 2016 změna

počet 

pracovníků/2015

počet 

pracovníků/2016
změna

1. Odbor kontroly a interního auditu
osobní výdaje hrubé mzdy 1 338 000 1 338 000 0 4 4 0
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 461 000 460 540 -460

0
2. Odbor kancelář primátora 0

osobní výdaje hrubé mzdy 3 666 000 4 616 000 950 000 12 14 2
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 1 262 000 1 590 000 328 000

0
3. Odbor právní a veřejných zakázek 0

osobní výdaje hrubé mzdy 3 117 000 3 759 000 642 000 9 11 2
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 1 073 880 1 294 000 220 120

0
4. Městská policie 0

osobní výdaje hrubé mzdy 29 900 000 34 925 600 5 025 600 83 89 6
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 10 706 000 12 193 400 1 487 400 včetně 4 asistentů

0
5. Kancelář tajemníka 0

osobní výdaje hrubé mzdy 9 479 000 10 115 000 636 000 33 35 2
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 3 265 080 3 482 000 216 920

0
Tajemník Magistrátu města Liberec 0
osobní výdaje hrubé mzdy 0 757 000 757 000 1 1 0
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 0 261 000 261 000

0
6. Odbor stavební úřad 0

osobní výdaje hrubé mzdy 5 941 000 7 227 000 1 286 000 21 23 2
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 2 045 000 2 488 000 443 000

0
7. Odbor životního prostředí 0

osobní výdaje hrubé mzdy 8 288 000 9 882 000 1 594 000 32 33 1
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 2 853 000 3 402 000 549 000

0
8. Odbor správní a živnostenský 0

osobní výdaje hrubé mzdy 11 126 000 12 712 000 1 586 000 42 42 0
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 3 829 900 4 376 000 546 100

0
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9. Odbor sociální péče 0
osobní výdaje hrubé mzdy 14 858 000 16 609 000 1 751 000 46 54 8
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 5 115 000 5 717 000 602 000

0
10. Odbor dopravy 0

osobní výdaje hrubé mzdy 9 254 000 11 817 000 2 563 000 37 39 2
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 3 186 000 4 068 000 882 000

0
11. Odbor informatiky a řízení procesů 0

osobní výdaje hrubé mzdy 2 195 000 2 396 000 201 000 4 6 2
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 756 000 825 000 69 000

0
12. Odbor ekonomiky 0

osobní výdaje hrubé mzdy 8 778 000 9 749 000 971 000 33 33 0
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 3 022 000 3 356 000 334 000

0
13. Odbor strategického rozvoje a dotací 0

osobní výdaje hrubé mzdy 4 578 000 5 789 000 1 211 000 15 16 1
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 1 577 200 1 993 000 415 800

0
14. Odbor hlavního architekta 0

osobní výdaje hrubé mzdy 4 552 000 5 196 000 644 000 15 15 0
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 1 567 560 1 789 000 221 440

0
15. Odbor ekologie a veřejného prostoru 0

osobní výdaje hrubé mzdy 1 128 000 2 384 000 1 256 000 8 9 1
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 389 000 821 000 432 000

0
16. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 0

osobní výdaje hrubé mzdy 2 185 000 3 506 000 1 321 000 10 11 1
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 754 280 1 207 000 452 720

0
17. Odbor školství a sociálních věcí 0

osobní výdaje hrubé mzdy 4 451 000 5 385 000 934 000 16 16 0
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 1 535 180 1 854 000 318 820

0
18. Odbor majetkové správy 0

osobní výdaje hrubé mzdy 3 245 000 5 877 000 2 632 000 17 18 1
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 1 124 500 2 023 000 898 500

0
19. Odbor správy veřejného majetku 0

osobní výdaje hrubé mzdy 6 814 000 6 999 000 185 000 22 22 0
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 2 347 800 2 410 000 62 200
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

č.   
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního účtu: 108 96 92/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
SANREPO, o. p. s. 
se sídlem Klášterní 39, 471 25 Jablonné v Podještědí 
IČ 227 969 32 
zastoupené panem Mgr. Vlastimilem Faltýnkem, ředitelem   
zapsána v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 383   
číslo bankovního účtu: 31 66 27 83 99/0800 
 (dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:  

 
I . 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Rady města Liberec č. xxxx ze dne  xxxx                       
tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberce. 

 
I I. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci 

pouze k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na 
provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička (dále jen „služba“) a je 
účelově vázána na úhradu energií, potravin, stravného dětí, ošacení a školních pomůcek 
(dále jen „náklady“) vynaložených příjemcem při poskytování služby v období 1.  1. – 31. 
12. 2015. 

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

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

 
5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
„Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter 
podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této 
smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se 
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  

 
 

I II. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do 31. 12. 2015, výhradně však na účel a 

služby uvedené v čl. II., bod 2.  
 

2.   Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
− občerstvení, 
− dary třetím osobám,  
− odpisy majetku, 
− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

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

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

pozdějších předpisů,  
− nákup dlouhodobého majetku 

 
3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení 

vyúčtování dotace na účet poskytovatele č. 108 96 92/0800 vedený u České spořitelny, 
a. s., variabilní symbol xxxxx. 
 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
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s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 26. 2. 2015 předložit poskytovateli: 

a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace 
b. zprávu o poskytování služby za uplynulý kalendářní rok, která musí obsahovat zejm.: 

- údaje o rozsahu poskytnutých služeb a počtu klientů, kteří využili služby 
v daném roce, 

- celkové zhodnocení poskytování služby dle této smlouvy, 
- přínos činnosti příjemce dle této smlouvy pro cílové skupiny klientů. 

 
3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 

a. přehled o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na podpořenou službu, 
b. kopie faktur nebo dokladů faktury nahrazující a kopie dokladů o jejich úhradě, tj. 

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

4. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, 
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

6. Změny v čerpání dotace je příjemce oprávněn provést pouze na základě písemného 
souhlasu poskytovatele, oddělení humanitního. Za tím účelem je příjemce povinen 
písemně oznámit poskytovateli jakékoliv změny související s čerpáním poskytnuté dotace, 
a to minimálně 30 dnů předem.  

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

8. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se 
identifikace příjemce, (zejména změna právní formy, sídla, změna či zánik živnostenského 
či jiného oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje, a to 
nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 

 
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   

 
10. Příjemce je povinen nejpozději  7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele 

(oddělení humanitní, e-mail: marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných 
akcích a aktualitách týkajících se podpořené služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou 
bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského 
informačního centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
11. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 

stránkách, které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že 
příslušná služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.  
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VI. 
Kontrola a sankce  

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

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

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

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

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech. 

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 8, 10 a 11 a porušení povinnosti předložit 
poskytovateli písemnou zprávu o poskytování služby ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 2 
písm. b této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 
na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této smlouvě. 
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5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
rozhodla Rada města Liberec usnesením č. xxx ze dne xxxx. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                       V Jablonném v Podještědí dne: 
 
Za poskytovatele                                                         Za příjemce 
 
 
…………………………………..   ……………………………………  
Mgr. Pavel Kalous     Mgr. Vlastimil Faltýnek  
vedoucí odboru školství a sociálních věcí                ředitel SANREPO, o. p. s.    
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Důvodová zpráva  

 

Stručný obsah: Na základě vyhlášeného "Dotačního programu SML pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018" podaly 
společnosti DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. a 
Křesťanská základní a mateřská škola J. A. Komenského žádosti o poskytnutí dotace na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol pro období 2016-2018. 

 
Usnesením zastupitelstva města č. 152/09 ze dne 2. 9. 2009 byl zřízen Dotační program pro 
poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základ-
ních škol jiných zřizovatelů.  
V souladu s tímto programem byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s těmito subjekty: 
 
1/ Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
 se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
2/ DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 se sídlem Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4 
Dosud poskytnutá dotace od počátku zřízení stávajícího dotačního programu činila v jednotli-
vých obdobích pro oba příjemce (v Kč): 

  Křesťanská ZŠ a MŠ   DOCTRINA, s. r. o. 
2009   95 820,-      227 792,-  
2010   255 465,-     608 061,-  
2011   264 495,-     537 693,- 
2012   281 895,-     531 369,- 
2013   299 955,-     525 742,- 
2014   262 325,-     373 990,- 
2015 – poznámka: celková částka bude známa po vyúčtování poskytnuté dotace 
Celkem          1 459 955,-             2 804 647,- 
 
Stávající smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou, do 31. prosince 2015. 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 185/2015 ze dne 25. 6. 2015 byla schválena úprava Dotač-
ního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravo-
váním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec na období 
2016 – 2018. V souladu s výše uvedením usnesením byl dotační program s upravenými pod-
mínkami zveřejněn na webu města včetně formuláře žádosti o poskytnutí dotace.  
 
Ve stanoveném termínu podaly žádost o poskytnutí dotace oba výše uvedené subjekty, kterým 
byla dotace poskytována od roku 2009, tj. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. 
Komenského (dále jen „ŠJAK“) a DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská 
škola, s. r. o. (dále jen „DOCTRINA“). 
 
Předpokládaný počet stravovaných žáků je dle údajů žadatelů o dotaci následovný:  
ŠJAK: 160 stravovaných žáků ve školním roce 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
DOCTRINA:  210 stravovaných žáků ve školním roce 2015/2016, 230 ve školním roce 
2016/2017 a 250 ve školním roce 2017/2018. 
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Odbor školství a sociálních věcí na základě přijatých žádostí vypracoval návrhy veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016 – 2018. V souladu 
s dotačním programem, žádostmi obou subjektů a na základě veřejnoprávních smluv o po-
skytnutí dotace, by byly v případě schválení zastupitelstvem města poskytnuty finanční pro-
středky v předpokládané výši a rozděleny na jednotlivá období takto (výpočet: počet žáků 
v jednotlivých obdobích x dotace na 1 žáka a 1 oběd x předpokládaný počet dnů školního vyu-
čování): 
Rok 2016 444000,- Kč   (za období leden 2016 až červen 2016) 
Rok 2017 760500,- Kč   (za období  září 2016 až červen 2017)  
Rok 2018 799500,- Kč  (za období září 2017 až červen 2018) 
Rok 2019 307500,- Kč (za období září 2018 až prosinec 2018) 
 
Materiál byl projednán na zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání dne 12. 11. 
2015. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1.         návrhy smluv
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOJENÉ SE STRAVOVÁNÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

JINÝCH ZŘIZOVATELŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC  
V OBDOBÍ 2016 - 2018  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
se sídlem Na Perštýně 404/44 
IČ 28695020 
Zastoupená Mgr. Jiřím Pacltem, jednatelem 
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 3849409001/5500 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz základní školy: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 

……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018, schváleného usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 59/2011 ze dne 16. dubna 2011. (dále jen „Program“) 
 

 
   II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Dotace dle této smlouvy je poskytnuta účelově, a to na úhradu provozních nákladů (tj. provozní 
náklady snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady) spojených se stravováním žáků 
základní školy DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.,  v období 
1.1.2016 – 31.12.2018. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k účelu 
vymezenému v této smlouvě. 
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2. Dotace na účel vymezený v čl. II odst. 1 této smlouvy se poskytuje ve výši  10 Kč (slovy: deset 

korun českých) na 1 odebraný oběd pro 1 stravovaného žáka. Maximální výše dotace za období 
1.1.2016-31.12.2018 může činit 1.375.500,- Kč (slovy: jedenmilióntřistasedmdesátpěttisícpětset 
korun českých).  

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

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

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

 
5. Poskytnutí dotace dle této smlouvy není veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a obecných právních předpisů. 
 

 
 

III. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace se poskytuje dle skutečně odebraných obědů žáky ve výši stanovené dle čl. II odst. 2 této 

smlouvy. 
 

2. Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne měsíce následujícího po 
předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období, tj. 
v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec.  

 

3. Dotace bude poukázána příjemci převodem na účet příjemce č. úč.: 3849409001/5500 na 
základě předloženého vyúčtování a to v termínech dle předchozího odstavce.  
 

 
IV. 

Všeobecné podmínky 
 

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

2. Příjemce dotace se zavazuje umožnit pověřeným zástupcům statutárního města Liberec provádět 
v základní škole kontroly provozní a hospodářské evidence organizace za účelem ověření, zda 
nárokovaná výše dotace odpovídá počtu dotovaných dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

 

3. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace vždy do konce měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného období, tj. do 30.4. za měsíce leden – březen, do 31.7. za 
měsíce duben – červen, do 31.1. za měsíce září – prosinec, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

4. K řádnému vyúčtování dotace předloží příjemce kopie faktur dokládající skutečný počet 
odebraných obědů žáky v příslušném období a doklady o jejich zaplacení – u faktur placených 
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bezhotovostně se jedná o kopie výpisů z bankovního účtu, u faktur placených hotovostně o kopie 
výdajových pokladních dokladů.  

 
5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se příjemce, 
zejména změny v registraci příjemce ve školském rejstříku, změny právní formy, sídla, změna či 
zánik živnostenského či jiného oprávnění, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 
 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně, je příjemce povinen 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli sdělit a současně navrhnout vypořádání poskytnuté 
dotace. 

 
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy k výmazu příjemce z rejstříku škol a školských 

zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, platnost a účinnost této 
smlouvy skončí ke dni účinnosti výmazu příjemce ze školského rejstříku. Zánikem této smlouvy 
dle předchozí věty však nejsou dotčena ustanovení čl. V této smlouvy. V případě výmazu příjemce 
z rejstříku škol a školských zařízení, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část 
nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací. 
 

 
V. 

Sankce za nedodržení smluvních podmínek 
 
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

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

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 

článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

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

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. IV odst. 7 této smlouvy je považováno za méně závažné 

porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  
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7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení  
 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

dvou stejnopisech.  
 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na 
základě dohody obou smluvních stran. 
  

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

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

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOJENÉ SE STRAVOVÁNÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

JINÝCH ZŘIZOVATELŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC  
V OBDOBÍ 2016 - 2018  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
IČ 44223897 
Zastoupená Bc. Tomášem Vágnerem,  M.S.Ed, ředitelem školy 
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 2900065319/2010  
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 

……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018, schváleného usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 59/2011 ze dne 16. dubna 2011. (dále jen „Program“) 
 

 
   II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Dotace dle této smlouvy je poskytnuta účelově, a to na úhradu provozních nákladů (tj. provozní 
náklady snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady) spojených se stravováním žáků 
základní školy Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v období 1.1.2016 – 
31.12.2018. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k účelu vymezenému v této 
smlouvě. 
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2. Dotace na účel vymezený v čl. II odst. 1 této smlouvy se poskytuje ve výši  10 Kč (slovy: deset 

korun českých) na 1 odebraný oběd pro 1 stravovaného žáka. Maximální výše dotace za období 
1.1.2016-31.12.2018 může činit 936.000,- Kč (slovy: devětsetřicetšesttisíc korun českých).  

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

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

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

 
5. Poskytnutí dotace dle této smlouvy není veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a obecných právních předpisů. 
 

 
 

III. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace se poskytuje dle skutečně odebraných obědů žáky ve výši stanovené dle čl. II odst. 2 této 

smlouvy. 
 

2. Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne měsíce následujícího po 
předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období, tj. 
v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec.  

 

3. Dotace bude poukázána příjemci převodem na účet příjemce č. úč.: 2900065319/2010 na 
základě předloženého vyúčtování a to v termínech dle předchozího odstavce.  
 

 
IV. 

Všeobecné podmínky 
 

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

2. Příjemce dotace se zavazuje umožnit pověřeným zástupcům statutárního města Liberec provádět 
v základní škole kontroly provozní a hospodářské evidence organizace za účelem ověření, zda 
nárokovaná výše dotace odpovídá počtu dotovaných dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

 

3. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace vždy do konce měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného období, tj. do 30.4. za měsíce leden – březen, do 31.7. za 
měsíce duben – červen, do 31.1. za měsíce září – prosinec, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

4. K řádnému vyúčtování dotace předloží příjemce kopie faktur dokládající skutečný počet 
odebraných obědů žáky v příslušném období a doklady o jejich zaplacení – u faktur placených 
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bezhotovostně se jedná o kopie výpisů z bankovního účtu, u faktur placených hotovostně o kopie 
výdajových pokladních dokladů.  

 
5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se příjemce, 
zejména změny v registraci příjemce ve školském rejstříku, změny právní formy, sídla, změna či 
zánik živnostenského či jiného oprávnění, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 
 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně, je příjemce povinen 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli sdělit a současně navrhnout vypořádání poskytnuté 
dotace. 

 
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy k výmazu příjemce z rejstříku škol a školských 

zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, platnost a účinnost této 
smlouvy skončí ke dni účinnosti výmazu příjemce ze školského rejstříku. Zánikem této smlouvy 
dle předchozí věty však nejsou dotčena ustanovení čl. V této smlouvy. V případě výmazu příjemce 
z rejstříku škol a školských zařízení, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část 
nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací. 
 

 
V. 

Sankce za nedodržení smluvních podmínek 
 
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

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

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 

článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

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

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

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

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

6. Porušení povinností stanovených v čl. IV odst. 7 této smlouvy je považováno za méně závažné 

porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  
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7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení  
 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

dvou stejnopisech.  
 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na 
základě dohody obou smluvních stran. 
  

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

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

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 
11/12/0140 

 
 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského  
se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
IČ 44223897 
zastoupená Bc. Tomášem Vágnerem, M.S.Ed, ředitelem 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 2900065319/2010 
(dále jen příjemce) 
 
 
uzavírají v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne ….. 2015 
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 11/12/0140 
(dále jen „Smlouva“): 
 

 
I. 

 
1. V souladu s ustanovením čl. III odst. 2 Smlouvy a shora citovaným usnesením 

Zastupitelstva města Liberec výše dotace pro 2016 činí 6.500 Kč za rok na 1 kapacitní místo 
obsazené dítětem – dětmi za podmínek „dotačního programu“. 

 
 

I I. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem 

1. ledna 2016. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení. 
4. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

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

 
 
V Liberci dne …………….. 
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Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
________________________________  _____________________________ 
             Mgr. Pavel Kalous    Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed 
        vedoucí odboru školství a    ředitel školské právnické osoby 
               sociálních věcí     
        

Příloha k usnesení č. 923/2015



Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 
11/12/0141 

 
 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a 
sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
II. mateřská škola Preciosa, o.p.s. 
se sídlem Puškinova 80, 463 12 Liberec 24 
IČ 25027611 
zastoupená Janou Hukovou, ředitelkou mateřské školy 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pobočka v Liberci, oddíl O, vložka 9 
čslo bankovního účtu: 27-1859840277/0100  
(dále jen příjemce) 
 
 
uzavírají v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne ….. 2015 
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy č. 11/12/0141 
(dále jen „Smlouva“): 
 

 
I. 

 
1. V souladu s ustanovením čl. III odst. 2 Smlouvy a shora citovaným usnesením 

Zastupitelstva města Liberec výše dotace pro 2016 činí 6.500 Kč za rok na 1 kapacitní místo 
obsazené dítětem – dětmi za podmínek „dotačního programu“. 

 
 

I I. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem 

1. ledna 2016. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení. 
4. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v tomto dodatku. 
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V Liberci dne …………….. 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
________________________________  _____________________________ 
             Mgr. Pavel Kalous                 Jana Huková 
        vedoucí odboru školství a                ředitelka o.p.s. 
               sociálních věcí 
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Důvodová zpráva 

___________________________________________________________________________ 

Stru čný obsah: Ředitel Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková 
organizace, žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas zřizovatele s uzavřením 
smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 
Jedná se o prostory pro umístění výdejních automatů. 

 

• Jedná se o smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností Come Vending, s. r. o.  
• Předmětem nájmu jsou nebytové prostory 2x1 m2 pro umístění 2 ks výdejních 

automatů.  
• Společnost Come Vending, s. r. o. zajistila pro uvedenou základní školu dva dotační 

projekty na podporu zdravé výživy.  
Jedná se o projekty:  
(1) Ovoce a zelenina do škol.  
(2) Podpora spotřeby školního mléka.  
V rámci těchto projektů je prostřednictvím výdejních automatů žákům 1. stupně 
základní školy poskytováno ovoce a zelenina zcela zdarma. V rámci mléčného 
projektu jsou žákům nabízeny dotované mléčné výrobky.  

• Výše měsíčního nájemného za pronajaté prostory činí Kč 1.300,--. 

 

Na odboru školství a sociálních věcí je k nahlédnutí návrh smlouvy, která je připravena dle 
NOZ, a zároveň smlouva obsahuje tzv. doložku transparentnosti ve znění: 

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy 
v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že výdělek z pronájmu přispěje ke zlepšení vybavení školy, odbor 
školství a sociálních věcí této žádosti doporučuje vyhovět. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 
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S  T  A  T  U  T  Á  R  N  Í   M  Ě  S  T  O   L  I  B  E  R  E  C 
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 
 
 

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N A 
 

Komunitního střediska KONTAKT  Liberec, příspěvkové organizace 
 

č.11/09/1395 
 
 
 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. …/2015, ze dne 26.11.2015 podle 
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

s c h v a l u j e 
 

úplné znění zřizovací listiny Komunitního střediska KONTAKT Liberec, příspěvkové organi-
zace, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

Úplné novelizované znění k 1.12.2015 
 

 
I . 
 

ZŘIZOVATEL 
 
Zřizovatel: Statutární město Liberec 
 
Sídlo: Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ:  460 59, okres Liberec 
 
Kraj: Liberecký 
 
Identifikační číslo: 00262978 
 

II. 
 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
Název: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
 
Sídlo: Liberec 1, Palachova 504/7, PSČ:  460 01 
 
Identifikační číslo: 27336751 
 
Právní forma: příspěvková organizace 
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III. 
 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI 
 
1) Vymezení hlavního účelu činnosti: 

Příspěvková organizace poskytuje veřejně prospěšné služby v oblasti: 
 
1. vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím a veřejnosti, 
 
2. provozování klubů seniorů,  
 
3. klubová a aktivizační činnost pro zdravotně znevýhodněné občany, 
 
4. zajištění služeb předcházejících sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel,  
 především příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců, 
 
5. dobrovolnictví a komunitní aktivity, 
 
6. provozování přepravy pro znevýhodněné občany. 

 
2) Odpovídající předmět činnosti: 

 
Příspěvková organizace ke splnění hlavního účelu provádí v jednotlivých oblastech 
zejména tyto činnosti: 
 
1. Vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím a veřejnosti. 

1.1. poskytování prostorů občanským iniciativám, neziskovým organizacím 
a veřejnosti, včetně použití vybavení, 

1.2. koordinační, informační a vzdělávací činnost pro veřejnost 
1.3. výstavní činnost pro veřejnost 
1.4. vydavatelská a nakladatelská činnost pro veřejnost 

 
 

2. Provozování klubů seniorů. 
2.1. koordinační činnost zaměřená na podporu seniorů, zejména jejich volnočasových 

a zájmových aktivit, 
 
2.2. klubová a setkávací činnost seniorů, 
 
2.3. organizování přednášek odborníků za účelem osvěty a celoživotního vzdělávání, 
 
2.4. služby zaměřené na zachování důstojného života seniorů. 

 
3. Klubová a aktivizační činnost pro zdravotně znevýhodněné občany. 

3.1. klubová a setkávací činnost pro zdravotně znevýhodněné občany, 
 

4. Předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců. 
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4.1. koordinační, informační a vzdělávací činnost, 
4.2. volnočasové aktivity. 
 

5. Dobrovolnictví a komunitní aktivity. 
5.1. zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou, 
5.2. komunitní vzdělávání, 
5.3. dobrovolnické programy v rámci místní komunity. 

 
6. Provozování přepravy pro znevýhodněné občany. 

IV.  

STATUTÁRNÍ ORGÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává  rada města. 

2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován v době 
své nepřítomnosti. 
 

3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech 
věcech jménem této příspěvkové organizace a podepisuje se tak, že k názvu příspěvkové organizace 
připojí svůj podpis s uvedením funkce. 

 
4. Ředitel příspěvkové organizace se při výkonu své funkce řídí platnými předpisy, zřizovací 

listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele. 
 
5. Ředitel příspěvkové organizace je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

6. Ředitel příspěvkové organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, pravdivost 
a správnost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace. 

7. Ředitel příspěvkové organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace, 
organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a směrnicemi zřizovatele. 

8. Ředitel příspěvkové organizace řídí příspěvkovou organizaci podle organizačního řádu a v souladu 
s platnými pracovněprávními předpisy. 

 
V. 

 
VYMEZENÍ MAJETKU Z ŘIZOVATELE 

 PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI K HOSPODA ŘENÍ 
 

Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává 
k hospodaření níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

a) dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 
celek, 

b) dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, 
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c) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 
 

Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 
 

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU 

1. Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého zřizovatele, 
není-li dále stanoveno jinak. 

 
2. Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným 

předchozím souhlasem 
 - nemovitý majetek, 
 - dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je jeho 

pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100 000,- Kč; předchozí písemný souhlas 
zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, pokud by celkový objem 
tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce přesáhl částku 300 000,- Kč. 

Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez ohledu 
na způsob jeho pořízení. 

Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený majetek 
ode dne jeho nabytí. 

3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  pořízený od data účinnosti této zřizovací listiny 
na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví organizace.  

4. Do svého vlastnictví může organizace dále nabývat majetek jen v případech a způsobem 
stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb. v platném znění, na základě individuálního 
rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

5. Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným 
ve zřizovací listině. 

 

VII. 

 
VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1. Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem ve svém 
vlastnictví následující povinnosti: 

a) majetek spravovat efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění hlavního 
účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek 
využívat za podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní činnosti, popř. nepoškozuje 
zájmy vlastníka, 

b) o majetek pečovat v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před 
zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, aby jeho 
opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití a chránit je před neoprávněnými 
zásahy, 
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c) vést o majetku řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením zákona 
číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních 
norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený a majetek ve vlastnictví 
organizace, 

d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných právních 
předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis a inventurní soupisy 
předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

e) při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů včetně 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

f) zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky 
majetku,  

g) odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle 
odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

h) změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (přírůstky, 
úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace povinna bez zbytečného 
prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně příslušnému odboru zřizovatele, 

i) organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek 
a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv vyplývajících ze závazků 
dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje na základě žádosti organizace 
zřizovatel. 

2. Svěřený nemovitý majetek  

a) Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním či jinak 
ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna neprodleně tuto 
skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy s délkou trvající maximálně 1 rok. Uzavřít 
nájemní smlouvu na delší období lze jen s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele. Smlouvy o výpůjčce lze vždy uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele. 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena.  

c) Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném stavu 
a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy  v souladu s plánem oprav a údržby, 
předloženém ve stanoveném termínu, který schvaluje věcně příslušný odbor zřizovatele. 
Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku 
nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna 
provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí písemně věcně 
příslušnému odboru zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii. 

d) Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace na svěřeném nemovitém majetku 
může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní technické 
a ekonomické podmínky realizace akce. 

e) Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna věcně příslušnému 
odboru zřizovatele neprodleně oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou 
událost. 
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3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a) Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 
zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 
nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna neprodleně písemně oznámit 
věcně příslušnému odboru zřizovatele.  

c) Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 
zajišťuje jeho údržbu a opravy, a s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
také jeho případné technické zhodnocení.  

d) Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako 
opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

e) Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 

4. Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

a) Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele.  

b) Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 
stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby může organizace vyřazovat 
jako neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný po předchozím 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. V případě provedené likvidace 
majetku je organizace povinna předat zřizovateli kopie zápisu likvidační komise. 
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

d) Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 

 

VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem 
a organizací se řídí: 

a) obecně závaznými předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a hospodaření 
příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah 
k rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti 
a závazné ukazatele pro hospodaření. 

2. Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom 
se řídí 
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a) obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. č. 563/1991  
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, a  pokyny zřizovatele, 

b) obecně závaznými předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou daňových 
zákonů v platném znění . 

3. Při finančním zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách. 

4. Organizace zajišťuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele 
a z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními 
prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě 
i s finančními prostředky z jiných zdrojů. 

5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz, 
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 
provozu a rozvoje organizace. 

6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.). Žádost o poskytnutí grantu nebo 
dotace z těchto prostředků může podávat jen  s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele v případech, že jsou určeny na pořízení dlouhodobého majetku, nebo je jejich 
využití podmíněno zajištěním prostředků na předfinancování či spolufinancování. 
V ostatních případech postačuje pouze informovat o podání žádosti věcně příslušný odbor 
zřizovatele. 

 
IX. 

 
DARY 

1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmínek 
stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění. 

 
2. Přijímání darů organizací podléhá  předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 

uvedených případech: 
- je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas zřizovatele 

dle článku VI., odst. 2. , této zřizovací listiny, 
- jde-li o peněžní dar  převyšující částku 300 000,- Kč, 
- při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 
 
Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem do svého 
vlastnictví prostřednictvím věcně příslušného odboru. 

 
3. Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 

dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě nepřekročí 50 000,- Kč, 
maximálně však do celkové částky 300 000,- Kč za kalendářní rok.  

 
X. 
 

KONTROLA P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
1) Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové 

organizace. 
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2) Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace nebo jejího určitého 
úseku může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna 
tuto kontrolu umožnit. 

 
XI. 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 
 
2) Ke dni nabytí účinnosti tohoto znění zřizovací listiny se zrušuje zřizovací listina ze dne 

25.6.2009 schválená usnesením zastupitelstva města č. 135/09 pod č.j. 11/09/0729 ze dne 
25.6.2009 včetně všech pozdějších změn a dodatků. 

 
3) Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Příspěvková organizace i zřizovatel obdrží po jednom stejnopisu. 
 
4) Příspěvková organizace se podle § 27 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., zapisuje 

do Obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 
 
5) Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 

rada města podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění. 

 
6) Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na dobu neurčitou. 
 
 
 V Liberci dne 1. prosince 2015 ……………………………………….. 
 Tibor Batthyány 

primátor města 
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Protokol o kontrole č. j. RRSV 13787/2015 

- administrativní kontrola  INTERIM se žádostí o platbu  

- ověření podezření na nesrovnalost 

Protokol o kontrole provedené na základě § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 o kontrole 

(kontrolní řád) 

 

Číslo kontroly: 

LB/0758/IS/A/PRK/06 

Kontrolní orgán: 

Regionální rada regionu soudržnosti 
Severovýchod 

Územní odbor realizace programu: 

Masarykova 542/18 

460 01 Liberec 

Označení výtisku 

(dle rozdělovníku): 

 Tento dokument je 
vyhotoven ve dvou 

stejnopisech  

Reg. číslo projektu: CZ.1.13/2.1.00/11.00758 

Název projektu: Administrativní zajištění IPRM 

 

Kontrolovaná osoba (příjemce): 

Název: Statutární město Liberec 

Ulice: nám. Dr. E. Beneše 1 

Město: Liberec  

PSČ: 460 01 

IČ: 00262978 

Žádost o platbu:  

Číslo žádosti: 06/00758 

 

 

 

1. Kontrolující: 

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Pavla Pavlů 

Člen kontrolní skupiny: Bc. Zuzana Škarvadová 

2. Přizvaná osoba a důvody jejího přizvání: Nerelevantní 

Datum předání dokumentace k posouzení: NR 

Datum zpracování výstupu z posouzení: NR 

3. Kontrolovanou osobu zastupoval: 

Tibor Batthyány, primátor města  

4. Předmět kontroly:  

Předmětem kontroly byla dokladová kontrola monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 06/00758. 

Dále bylo předmětem kontroly šetření podezření na nesrovnalost.  

Kontrolou předložených dokladů bylo prověřeno, zda nedošlo k porušení podmínek vyplývajících ze 

Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0758/S (dále jen „Smlouvy) a to v oblasti způsobilých výdajů. 

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 2 až 4 zákona o finanční kontrole 
v souvislosti s plněním podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/00758/S 
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uzavřené dne 12. 5. 2010 (dále jen „Smlouva“).  

5. Úkony předcházející kontrole: 

 

a) Kód na tištěné a elektronické verzi žádosti o platbu je totožný: Ano 

Z důvodu odlišných kódů byl příjemce vyzván k předložení tištěné žádosti se stejným kódem, 
jako obsahuje žádost elektronická (již načtená v MONIT 7+): NE 

 

b) Předání dokumentace ze strany příjemce: 

Z důvodu nepředložení kompletní požadované dokumentace k žádosti o platbu byla 
příjemci stanovena lhůta na doplnění: ANO 

 

Příjemce splnil lhůtu a chybějící doklady předal: ANO 

6. Datum zahájení kontroly: 15. 7. 2015 

7. Zahájení kontroly: 

Kontrola byla zahájena z moci úřední doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. RRSV 
9762/2015 ze dne 15. 7. 2015, jehož součástí bylo pověření ke kontrole (ve smyslu § 5 odst. 2 
písm. b) kontrolního řádu). 

Dne 12. 10. 2015 byl z moci úřední rozšířen předmět kontroly o šetření podezření na nesrovnalost. 
Kontrolou předložených dokladů bylo prověřeno, zda nedošlo k porušení podmínek vyplývajících ze 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0758/S ze dne 12. 5. 2010 (dále jen „Smlouvy“) v oblasti 
způsobilosti výdajů na publicitu. Oznámení o rozšíření předmětu kontroly č.j. RRSV 12993/2015 
bylo doručeno dne 12. 10. 2015. 

8. Průběh kontroly – popis:  

 

Administrativní kontrolou byly prověřeny doklady předložené k závěrečné monitorovací zprávě č. 21 

se žádostí o platbu (dále jen ŽoP) č. 06/00758. Dne 29. 9. 2015 byl příjemce vyzván k doplnění 
formálních nedostatků souvisejících se soupiskou účetních dokladů. Příjemce tyto nedostatky dne 
30. 9. 2015 doložil. Dne 7. 10. 2015 byla příjemci zaslána 2. výzva k odstranění nedostatků, 
zejména vysvětlení nesrovnalostí týkajících se faktur na publicitu. Příjemce toto vysvětlení zaslal 
dne 12. 10. 2015. 

 

V rámci kontroly bylo prověřeno plnění deklarovaných horizontálních témat: 

1. Udržitelný rozvoj 
Projekt se zabýval implementací dokumentu IPRM Liberec – zóna Lidové sady, který prošel 
procesem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a obdržel souhlasné 
stanovisko. Jednotlivé dílčí projekty IPRM prokazovaly svůj vliv na udržitelný rozvoj samostatně ve 
fázi předkládání žádosti, čímž bylo umožněno na úrovni řídící struktury IPRM zvýhodnit projekty 
s pozitivním vlivem na životní prostředí a projekty s vlivem negativním naopak vyřadit. Z tohoto 

důvodu lze tedy vyloučit negativní vliv tohoto projektu na životní prostředí.  
 

2. Rovné příležitosti  
Žádný specifický cíl, opatření nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo 
města, regionu či migranty z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, 
zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, příslušnosti ke znevýhodněným skupinám 
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obyvatelstva atd. Cílem projektu byl dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a regionu, zlepšení 
kvality života a rozvoj ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, 
náboženského vyznání či jiného znaku.  
 

Publicita projektu byla dodržena (inzerce uveřejněná v regionálních denících, propagační 
předměty s logem IPRM, internetové stránky projektu, informační akce v podobě konferencí a 
informační a komunikační materiál v podobě plakátů, letáků a brožur). 

 

Zjištěné formální nedostatky a termín pro jejich odstranění: 
 
A. Soupiska účetních dokladů 6. ŽoP 

- nedoloženy výpisy o úhradě položek č. 6 – 10 soupisky 
- nedoložena hlavní kniha, ve které je uvedeno zaúčtování položek 6 – 10 soupisky 
- nedoloženy interní doklady vč. podpisů oprávněných osob u položek 6 – 10 soupisky 

B. ŽoP č. 6 
- faktury č. 7/14 a 1/15 neobsahují žádnou bližší specifikaci obsahu fakturovaného 

předmětu, proto je nutné doložit podrobnější rozpisy fakturovaných položek 
C. ŽoP č. 1 – 5 

- vysvětlit podrobný obsah faktur VS 0183 a 11/038, 3/13 a 2/14, 10/106 a 11/146, neboť 
z textového znění jednotlivých položek těchto faktur se lze domnívat, že se jedná o 
identická plnění 
 

Příjemce splnil lhůtu a formální nedostatky odstranil: ANO 

9. Vyžádané podklady: 

- výpisy z bankovního účtu o úhradě položek č. 6 – 10 soupisky účetních dokladů 6. ŽoP 

- hlavní kniha o zaúčtování položek 6 – 10 soupisky účetních dokladů 6. ŽoP 

- interní doklady vč. podpisů oprávněných osob u položek č. 6 – 10 soupisky účetních 
dokladů 6. ŽoP 

- podrobnější rozpis fakturovaných položek v rámci faktury č. 5 a 6 soupisky účetních 
dokladů 6. ŽoP 

- podrobnější rozpis fakturovaných položek v rámci faktury č. 14 z 1. ŽoP, č. 26 z 2. ŽoP, č. 
13 a 20 z 4. ŽoP a č. 5 z 5. ŽoP 

10.  

Kontrolou bylo zjištěno, že všechny prověřované údaje uvedené v závěrečné monitorovací zprávě 
s žádostí o platbu včetně všech příloh resp. z informačního systému, kde jsou údaje o projektu 
aktualizovány na základě předkládaných monitorovacích zpráv a oznamování změn v projektu, 
nejsou v souladu s podmínkami programu ROP SV. 

11. Kontrolní zjištění 

Při kontrole byly zjištěny následující nedostatky a příjemce porušil níže uvedená ustanovení 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0758/S, uzavřené dne 12. 5. 2010, resp. podmínky ROP SV: 

 

A) Zjištění identifikovaná v rámci žádosti o platbu č. 02/00758, 04/00758 a 05/00758 
s dopadem na nesrovnalost 

Seznam dokladů, o které se kontrolní zjištění opírají: 

1. soupiska účetních dokladů ŽoP č. 2, 4 a 5 

2. doklad č. 2 z ŽoP č. 2 – faktura č. 10/123 
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3. doklad č. 13 z ŽoP č. 4 – faktura č. 0183  

4. doklad č. 26 z ŽoP č. 2 – faktura č. 11/038 

5. doklad č. 20 z ŽoP č. 4 – faktura č. 3/13 

6. doklad č. 5 z ŽoP č. 5 – faktura č. 2/14 

7. bankovní výpis č. 11 ze dne 2. 11. 2011  

8. bankovní výpis č. 4 ze dne 7. 11. 2013   

9. bankovní výpis č. 11 ze dne 9. 12. 2014 

10. Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0758/S 

 

Zjištění č. 1 – Uplatnění nezpůsobilých výdajů 

Příjemce si v žádosti o platbu č. 02/00758 uplatnil výdaje v rámci faktury č. 10/123 v částce 97 
260,- Kč s DPH fakturované firmou PRESTIGE Management, spol. s r.o. Předmětem fakturace byla 
příprava a realizace tiskové konference dne 17. 6. 2010 v rámci projektů IPRM Liberec. Příjemce si 
v rámci této faktury uplatnil i výdaje na reprezentaci (občerstvení, květiny, nádobí), což je dle 
Příručky pro žadatele a příjemce (dále jen „PPŽP“) Přílohy č. 8 Metodika způsobilých výdajů čl. 5.3 
nezpůsobilý výdaj. Příjemce se tímto postupem dopustil porušení ustanovení Smlouvy o 
poskytnutí dotace č. LB/0758/S, čl. IV. Způsobilé výdaje, odst. 4.1, který uvádí, že dotace je 
určena na úhradu způsobilých výdajů projektu, přičemž je za způsobilý výdaj považován 
pouze výdaj, vynaložený v souladu s Přílohou č. 8 PPŽP Metodikou způsobilých výdajů pro 
ROP SV.  

Na základě výše uvedeného pochybení jsou vyčísleny nezpůsobilé výdaje v rámci 2. ŽoP ve 
výši 38 160,- Kč s DPH. 

 

Zjištění č. 2 – Uplatnění nezpůsobilých výdajů 

Příjemce si v žádosti o platbu č. 04/00758 uplatnil výdaje v rámci faktury č. 0183 v částce 6 816,- 
Kč s DPH fakturované firmou PRESTIGE Management, spol. s r.o. Předmětem fakturace byla 
doména a hosting domény na roky 2011 a 2012 (3 408,- Kč za každý rok). Fakturované výdaje za 
prodloužení domény a hosting domény od března 2011 (dle data vystavení faktury) do března 2012 
byly příjemci dodavatelem fakturovány již ve faktuře č. 11/038.  Vzhledem k tomu, že si příjemce 
uplatnil uvedený výdaj za rok 2011 již v ŽoP č. 2 prostřednictvím faktury č. 11/038, jedná se v rámci 
ŽoP č. 4 o nezpůsobilý výdaj. Proto budou výdaje na prodloužení domény a hosting domény na rok 
2011 v rámci 4. ŽoP kontrolní skupinou posouzeny jako nezpůsobilé. Příjemce se tímto postupem 
dopustil porušení ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0758/S, čl. IV. Způsobilé 
výdaje, odst. 4.1, který uvádí, že dotace je určena na úhradu způsobilých výdajů projektu, 
přičemž je za způsobilý výdaj považován pouze výdaj, vynaložený v souladu s Přílohou č. 8 
PPŽP Metodikou způsobilých výdajů pro ROP SV, který musí být identifikovatelný, 
prokazatelný a doložitelný.  

Na základě výše uvedeného pochybení jsou vyčísleny nezpůsobilé výdaje v rámci 4. ŽoP ve 
výši 3 408,- Kč s DPH. 

 

Zjištění č. 3 – Uplatnění nezpůsobilých výdajů 

Příjemce si v žádosti o platbu č. 05/00758 uplatnil výdaje v rámci faktury č. 2/14 v částce 12 511,40 
Kč s DPH fakturované firmou PRESTIGE Management, spol. s r.o. Předmětem fakturace bylo 
prodloužení domény do 21. 1. 2014, hosting domény do 29. 3. 2014 a aktualizace www stránek za 
období od 27. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Fakturované výdaje za prodloužení domény do 21. 1. 2014 a 
hosting do 29. 3. 2014 byly příjemci dodavatelem fakturovány již ve faktuře č. 3/13. Příjemce ve 
vysvětlení uvedených duplicit uvádí, že vzhledem k datu vystavení faktury č. 2/14 tj. 31. 3. 2014 se 
v této faktuře jedná o prodloužení domény a hosting do stejného data ale roku 2015. Vzhledem 
k tomu, že se příjemci nepodařilo písemně prokázat, že se nejedná o identická plnění, část faktury 
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č. 2/14 týkající se prodloužení domény a hostingu ve výši 3 436,40 Kč s DPH bude v rámci ŽoP č. 5 
nezpůsobilým výdajem. Příjemce se tímto postupem dopustil porušení ustanovení Smlouvy o 
poskytnutí dotace č. LB/0758/S, čl. IV. Způsobilé výdaje, odst. 4.1, který uvádí, že dotace je 
určena na úhradu způsobilých výdajů projektu, přičemž je za způsobilý výdaj považován 
pouze výdaj, vynaložený v souladu s Přílohou č. 8 PPŽP Metodikou způsobilých výdajů pro 
ROP SV, který musí být identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.  

Na základě výše uvedeného pochybení jsou vyčísleny nezpůsobilé výdaje v rámci 5. ŽoP ve 
výši 3 436,40 Kč s DPH. 

 

B) Zjištění identifikovaná v rámci žádosti o platbu č. 06/0758 

Seznam dokladů, o které se kontrolní zjištění opírá: 

1. soupiska účetních dokladů ŽoP č. 6 

2. doklad č. 7 z ŽoP č. 6 – faktura č. 2/15 

 

Zjištění č. 4 – Uplatnění nezpůsobilých výdajů 

Příjemce si uplatnil výdaje faktury č. 2/15 v částce 152 602,80 Kč s DPH fakturované firmou 
PRESTIGE Management, spol. s r.o. Předmětem fakturace byla příprava a realizace tiskové 
konference dne 17. 6. 2015 v rámci projektů IPRM Liberec. Příjemce si v rámci této faktury uplatnil i 
výdaje na reprezentaci (občerstvení), což je dle PPŽP Přílohy č. 8 Metodika způsobilých výdajů čl. 
5.3 nezpůsobilý výdaj. Příjemce se tímto postupem dopustil porušení ustanovení Smlouvy o 
poskytnutí dotace č. LB/0758/S, čl. IV. Způsobilé výdaje, odst. 4.1, který uvádí, že dotace je 
určena na úhradu způsobilých výdajů projektu, přičemž je za způsobilý výdaj považován 
pouze výdaj, vynaložený v souladu s Přílohou č. 8 PPŽP Metodikou způsobilých výdajů pro 
ROP SV.  

Na základě výše uvedeného pochybení jsou vyčísleny nezpůsobilé výdaje ve výši 36 318,17 
Kč s DPH. 

12. Informace o výši nezpůsobilých výdajů 

 

12.1 Nezpůsobilé výdaje v předchozích žádostech o platbu 

K neoprávněnému proplacení finančních prostředků vztahujících se k žádostem o platbu došlo:  
  

Žádost o platbu 
Datum připsání 

dotace 
Proplacená částka dotace 

2 2. 11. 2011 689 398,77 Kč 

4 7. 11. 2013 378 778,30 Kč 

5 9. 12. 2014 128 676,81 Kč 

Celkem 
 

 1 196 853,88 Kč 

 
 

Výše neoprávněně uplatněných výdajů, resp. nezpůsobilých výdajů, ke kterým se porušení váže, 
činí: 

 

ŽoP investice neinvestice Celkem 

2. 0,00 Kč 38 160,00 Kč 38 160,00 Kč 

4. 0,00 Kč 3 408,00 Kč 3 408,00 Kč 
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5. 0,00 Kč 3 436,40 Kč 3 436,40 Kč 

Celkem 0,00 Kč  45 004,40 Kč  45 004,40 Kč 

 
 
Výše neoprávněně poskytnuté dotace celkem Kč: 
dle podílů spolufinancování:  

  a) výše neoprávněné investiční dotace                               0,00 Kč  

příspěvek Společenství (EU):                                              0,00 Kč  

finanční prostředky z rozpočtu RR-SR:                                0,00 Kč  

finanční prostředky z rozpočtu RR-KR)*:                              0,00 Kč  

    

b) výše neoprávněné neinvestiční dotace                           41 629,07 Kč  

příspěvek Společenství (EU):                                               38 253,74 Kč  

finanční prostředky z rozpočtu RR-SR:                                 3 375,33 Kč  

finanční prostředky z rozpočtu RR-KR)*:                               0,00 Kč  

    

c) výše neoprávněné dotace celkem                          41 629,07 Kč  

příspěvek Společenství (EU):                                               38 253,74 Kč  

finanční prostředky z rozpočtu RR-SR:                                 3 375,33 Kč  

finanční prostředky z rozpočtu RR-KR)*:                               0,00 Kč  
 
 
Rozpady částek dle jednotlivých žádostí o platbu jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Celková výše dotace dotčené nesrovnalostí činí 41 629,07 Kč. 
 
 

Při identifikaci více zjištění vztahujících se ke stejným již proplaceným výdajům tato částka dotčená 
nesrovnalostí nepřevýšila proplacenou dotaci. 

NE 
 
12.2 Nezpůsobilé výdaje v rámci aktuální žádosti o platbu č. 6 
Na základě výsledků kontroly navrženo snížení způsobilých výdajů ze 452 980,48 Kč na 
416 662,31 Kč, rozdíl 36 318,17 Kč. 
Snížení se týká položek rozpočtu: 
 
1) položka: 02.01.05 informační a komunikační dokumenty 

původní výše způsobilých výdajů: 74 224,60 Kč 
nově stanovená výše způsobilých výdajů: 71 319,60 Kč 
rozdíl 2 905,00 Kč 

2) položka: 02.01.06 konference 
původní výše způsobilých výdajů: 429 714,10 Kč 
nově stanovená výše způsobilých výdajů: 405 104,10 Kč 
rozdíl 24 610,00 Kč 

2) položka: 02.04 DPH 
původní výše způsobilých výdajů: 635 775,69 Kč 
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nově stanovená výše způsobilých výdajů: 626 972,55 Kč 
rozdíl 8 803,14 Kč 

 

13. Dopad zjištěných nedostatků: 

 

a) Případ je posouzen jako nesrovnalost spočívající v neoprávněném proplacení dotace a na 
základě výsledku kontroly a v souladu s ustanovením § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., 
bude příjemce po ukončení kontroly vyzván k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí.   

b) Dnem vzniku nesrovnalosti je den, kdy došlo k porušení podmínek, za kterých byla dotace 
poskytnuta v rámci žádostí o platbu dotčených nesrovnalostí dle tabulky v bodě 12.1.  

c) V souladu s čl. 17 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0758/S bude do doby odstranění 
nesouladu aktivit projektu se Smlouvou o poskytnutí dotace, resp. do finančního vypořádání 
částky dotčené nesrovnalostí pozastaveno poskytování plateb. 

 

14. Poučení k dalšímu postupu řešení nesrovnalosti: 

a) Pokud povaha pochybení neumožňuje provedení opatření k nápravě (dle bodu 17. 
protokolu) a bylo-li na základě kontroly zjištěno, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní 
prostředky poskytnuty, resp. nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla 
dotace poskytnuta, pak poskytovatel na základě ukončené kontroly (tj. po ukončení 
lhůty pro podání námitek/ vyřízení námitek) písemně vyzve příjemce dotace k vrácení 
dotace nebo její části ve stanovené lhůtě 20 kalendářních dnů. Výzva k vrácení dotace 
nebo její části není pro příjemce dotace závazná.  

b) V případě, že příjemce neuhradí dotaci dotčenou nesrovnalostí ve stanovené výši a ve 
stanovené lhůtě, bude se jednat o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., a případ bude postoupen k dalšímu řízení, resp. dle daňového řádu 
bude vydán Platební výměr na odvod. 

c) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit 
penále ve výši 1 ‰ z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše 
tohoto odvodu. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se 
neuloží. Dle § 22 odst. 14 zákona 250/2000Sb., může příjemce zažádat o prominutí 
nebo částečné prominutí odvodu a penále.  

d) V souladu s čl. 17 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0758/S bude do doby odstranění 
nesouladu aktivit projektu se Smlouvou o poskytnutí dotace, resp. do finančního 
vypořádání částky odvodu a příp. penále (uhrazení či prominutí odvodu a příslušného 
penále) pozastaveno poskytování plateb. 

 

15. Datum provedení posledního kontrolního úkonu (včetně specifikace tohoto úkonu): 

13. 10. 2015 – kontrola dokladů požadovaných v rámci výzvy č. 2 k odstranění nedostatků 
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16. Námitky: 

Kontrolovaná osoba má právo podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole 
písemné a odůvodněné námitky, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu o 
kontrole na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Masarykova 542/18, 
460 01 Liberec. 

 

V případě, že se kontrolovaná osoba písemně vzdá práva podat námitky, kontrola je tímto 
ukončena. 

Datum vyhotovení: 

2. 11. 2015 

Kontrolující (jména a podpisy): 

1. Ing. Pavla Pavlů 

2. Bc. Zuzana Škarvadová 

17. Termín pro odstranění nedostatků: Nerelevantní 

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích. 

 

Rozdělovník: 

- kontrolní orgán 

- kontrolovaná osoba 

 

Přílohy protokolu: 

1. Tabulka pro výpočet dotace dotčené nesrovnalostí 
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SML  Tp Liberec 

DODATEK č. 18 
smlouvy o nájmu v ěcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001 

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 
 

uzavřené v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů 

 
 
 

Smluvní strany 
 

Pronajímatel: 
 

Statutární m ěsto Liberec 
 
zastoupené: Tiborem Batthyánym,             
                    primátorem města Liberec 
 
 
 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1,  
460 59 Liberec 1 
 
zapsaná dnem 1. května 1992 v oddílu 
B, vložce číslo 242 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad 
Labem 
 
 
 
 
 
 
Identifikační číslo: 00 26 29 78  
DIČ: CZ00262978 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
bankovní účet číslo: 
4096222/0800 

 
(dále jen „pronajímatel“)  

Nájemce: 
 

Teplárna Liberec, a.s. 
 
zastoupená: Ing. Jitkou Holčákovou, MBA,  
    místopředsedkyní představenstva 
    a Ing. Vladimírem Pitínem, členem 
    představenstva společnosti 
 
se sídlem: Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady  
Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 
 
zapsaná dnem 13. února 1995 v oddílu B, 
vložce číslo 653 obchodního rejstříku ve-
deného Krajským soudem v Ústí nad La-
bem 
 
Korespondenční adresa: 
Dr. Milady Horákové 641/34a, 
P.O.BOX 68, 
460 31 Liberec 1 
 
 
Identifikační číslo: 62 24 16 72  
DIČ: CZ62241672 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,  
bankovní účet číslo  
4182972/0800 
 

(dále jen „nájemce“) 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha usnesení č. 935/2015



Dodatek č. 18 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých  TO/T/002/01-D18 

SML 2/12 Tp Liberec 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 
 

 
Předmětem tohoto Dodatku je ujednání o výši nájemného na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 
2016, specifikace souboru pronajatého majetku a specifikace plánu oprav a údržby na obdo-
bí od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. 
 
 
 
 
 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 
 
 

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy: 
 
 
1. V úvodu smlouvy označené „Smluvní strany“ se mění osoba oprávněná jednat a zavazo-

vat se za nájemce a bankovní spojení nájemce následovně: 
Nájemce: 

Teplárna Liberec, a.s. 
 zastoupená: Ing. Jitkou Holčákovou, MBA, místopředsedkyní představenstva 
   a Ing. Vladimírem Pitínem, členem představenstva společnosti 

se sídlem: Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., bankovní účet číslo 4182972/0800 
 
Osoba oprávněná jednat a zavazovat se za pronajímatele se mění následovně: 
 Pronajímatel: 
   Statutární m ěsto Liberec 
 Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec 
 
 
 

 
 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že v Článku V. Cena nájmu a platební podmínky  se ruší 

v plném rozsahu odstavec 1, 2 a 3 a nahrazují se následujícím zněním a doplňuje se od-
stavec č. 7: 
 
„1.1 Roční nájemné za užívání předmětu nájmu od 1. 10. 2015 bylo stanoveno dohodou 
smluvních stran ve výši 9,842.736,- Kč bez DPH (slovy: devět miliónů osm set čtyřicet 
dva tisíce sedm set třicet šest korun českých).  
 
1.2 Výše nájemného uvedeného v bodě 1.1 se může změnit dohodou obou smluvních 
stran. V případě, že dojde jednotlivě (jednotlivou skutečností) či v souhrnu (tj. sérií něko-
lika skutečností) k nikoliv nepodstatnému poklesu (vyřazení) nebo nárůstu souboru pro-
najímaného majetku, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, jsou 
smluvní strany na výzvu kterékoliv z nich povinny partnersky jednat o úpravě výše ná-
jemného, a to tak, aby nájemné bylo s ohledem na takovou změnu souboru pronajíma-
ného majetku a s účinky ode dne, kdy taková změna nastala, stanoveno ve výši, kterou 
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lze po obou stranách spravedlivě požadovat, s tím, že při těchto jednáních budou strany 
vycházet: 

a) z výše nájemného, které se v době takových jednáních podle nájemní smlouvy uplat-
ní, a 

b) z poměru mezi pořizovací cenou majetku, kterého se příslušná změna týká, a pořizo-
vací cenou souboru pronajímaného majetku uvedenou v Příloze č. 1. 

 
1.3 Výše nájemného pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 byla po dohodě obou stran 

ponechána ve stejné výši jako pro předcházející období, ač došlo ke změně rozsahu a 
upřesnění pořizovacích cen pronajatého majetku. Obě smluvní strany tuto změnu považu-
jí v kontextu předchozího odstavce za nevýznamnou. 
 
1.4 Výše uvedené nájemné bude hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 820.228,- Kč 
bez DPH na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem se splatností 14 
dnů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který 
je nájemné účtováno.  

 
2. Pronajímatel je plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů a stanovená výše této daně bude připočtena k hodnotě 
celkového nájemného a rovněž bude uvedena na faktuře mající náležitosti účetního a 
daňového dokladu dle platných předpisů. Registrace pronajímatele jako plátce DPH se 
stává nedílnou součástí této nájemní smlouvy a kopie osvědčení o registraci plátce je 
Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 18. 

 
3. Případné změny v rozsahu pronajatého majetku a jeho pořizovacích hodnot uvedené-
ho v Příloze č. 1 budou mezi smluvními stranami projednány neprodleně poté, co tato 
skutečnost nastala (viz bod 1.2) a bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě, měnící Přílohu č. 
1 Smlouvy. 

 
7. Kontaktní bankovní číslo účtu pronajímatele, na který bude nájemce poukazovat pra-
videlné platby nájemného je 4096222/0800.“ 

 
 

3. V článku III. Předmět nájmu odkazující na Přílohu č. 1 „Soubor majetku věcí movitých a 
nemovitých“ smlouvy se tato ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 označenou „Soubory 
majetku pronajatých teplárenských objekt ů a zařízení tvo řící rozsah v ěcí movitých 
a nemovitých k datu 1. 10. 2015“ . 

 
 
4. V odstavci 4 článku IV. Doba nájmu  se první věta ruší a nahrazuje tímto textem: 

Doba nájmu se ukončí okamžitým odstoupením ze strany pronajímatele v těchto přípa-
dech: 

 
5. V článku VI. Všeobecná ustanovení  odkazujícím v odstavci 4 na Přílohu č. 2 „Přehled 

plánu oprav a údržby pronajatých věcí pro rok 2001“ smlouvy se tato ruší a nahrazuje 
novou Přílohou č. 2 označenou „Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutár-
ního m ěsta Liberec zajiš ťovaných nájemcem v období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016“ . 

 
 
6. V odstavci 4 článku VII. Ostatní ujednání  se mění osoby oprávněné k jednání za prona-

jímatele a to: 
- osoba pro smluvní záležitosti: Tibor Batthyány, primátor města Liberec 
- osoba pro technické záležitosti: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí Odboru hlavního ar-

chitekta 
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7. V odstavci 5 článku VII. Ostatní ujednání  se mění osoba správce majetku tak, že prona-

jímatel pověřuje zajišťováním činností správce pronajatého majetku Ing. Petra Kolomaz-
níka, vedoucího odboru hlavního architekta. 

 
 
8. Text odstavce 9 článku VII. Ostatní ujednání smlouvy  se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 
9. Pronajímatel se zavazuje, že majetkovou hodnotu předmětu nájmu bude v případě 

prodeje či nového pořízení některé části teplárenského zařízení průběžně aktualizo-
vat a s předstihem sdělí tuto skutečnost písemně nájemci. 

 
 
 
 
 

Článek III. 

Ostatní ujednání 
 
 
 
 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní usta-
novení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

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

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

 
 

3. Záměr o pronájmu teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí movitých a nemo-
vitých k datu 1. 10. 2015 byl vyvěšen a zveřejněn pro dálkový přístup na úřední desce 
Statutárního města Liberec pod číslem vyvěšení 1292 dne 12.10.2015 a sejmut dne 
29.10.2015. 

 
4. Tento Dodatek č. 18 byl schválen na 20 schůzi Rady města Liberec konané dne 

18.11.2015  usnesením č. ……….. 
 
 
5. Účinnost ustanovení tohoto dodatku č. 18 je od 1. 10. 2015, přičemž Dodatek č. 17 

smlouvy pozbývá účinnosti k 30. 9. 2015. 
 
 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy č. 1a 2 smlouvy a kopie osvědčení o regis-

traci pronajímatele za plátce DPH u FÚ Liberec. 
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Přílohy: 
 
č. 1 -  Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí 

movitých a nemovitých k datu 1. 10. 2015 
č. 2 -  Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec, zajišťovaných 

nájemcem v období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 
č. 3 -   se ruší bez náhrady 
č. 4 -   Rozsah nutných revizí pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 a Seznam odpovědných 

osob 
č. 5 -  Kopie osvědčení o registraci Statutárního města Liberec za plátce DPH pod č. j. 

51797/09/192902506719 ze dne 26. 2. 2009 u FÚ Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne:      V Liberci dne: 
   _______________      _______________ 
 
 
Za nájemce:      Za pronajímatele: 
 
 
 
 
…………………….……..………     … ………………….……..……… 
      Ing. Jitka Holčáková, MBA                Tibor Batthyány 
místopředsedkyně představenstva             primátor města Liberec 
       Teplárna Liberec, a.s. 
 
 
 
 
 
 
…………………….……..………  
       Ing. Vladimír Pitín 
      člen představenstva 
     Teplárna Liberec, a.s. 
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Příloha č. 1 
 

ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  
 

evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 
evid. č. nájemce: TO/T/002/01  

 
 
 

Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení 
tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých k datu 1. 10. 2015 

 
Pořadové  
číslo Soubor majetku a jeho části rok 

pořízení 
Pořizovací 

hodnota v K č 
1a Teplovody k RD 1993 4 329 458 
1 b Technologie VS 3 Vesec 1994 1 120 288 
1 Celkem Teplofikace Doubí  1993-1994 5 449 746 

2a Teplovody (v 2004 doplněno sítí Tp Liberec) 1994 10 752 805 
2a OPS Rychtářská čp. 610 2004 1 126 044 
2b OPS Rychtářská čp. 613 2004 1 120 719 
2c OPS Rychtářská čp. 617 2004 1 119 587 
2d OPS Rychtářská čp. 630 2004 1 115 023 
2e OPS Třešňová čp. 618 2004 1 195 296 
2f OPS Třešňová čp. 624 2004 1 195 166 
2f Nebytová jednotka Třešňová č.p. 624 2004 63 553 
2g OPS Konopná čp. 635 2004 1 231 156 
2h OPS Konopná čp. 636 2004 1 058 361 
2i OPS Konopná čp. 641 2004 1 152 345 
2j OPS Konopná MŠ čp. 776 2004 992 539 
2k OPS Pšeničná čp. 760 2004 889 768 
2l OPS Květ. revoluce čp. 758 2004 897 671 
2 Celkem Teplofikace Ruprechtice 1  1994-2004 23 910 033 
3 Teplovody na Bojišti  1995 3 662 928 

4a Teplovody Dolní Centrum 1996 7 920 950 
4b OPS ZŚ Orlí 1996 1 173 511 
4c OPS ZŚ Barvířská 1996 1 083 241 
4d OPS OD Baťa 1996 513 863 
4e OPS Česká Beseda 1996 1 027 728 
4 Celkem Teplofikace Liberec – centrum  1996 11 719 293 

5a Teplovody Zelené Údolí 1996 - 1997 2 303 000 
5b OPS čp. 1201 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1201 1996 - 1997 126 665 

5c OPS čp. 1202 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1202 1996 - 1997 23 030 

5d OPS čp. 1203 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1203 1996 - 1997 23 030 

5e OPS čp. 1204 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1204 1996 - 1997 69 190 
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5f OPS čp. 1205 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1205 1996 - 1997 23 030 

5g OPS čp. 1206 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1206 1996 - 1997 57 685 
5 Celkem Teplofikace Zelené údolí  1996 - 1997 5 717 670 
6 Parovod Vratislavice n. N.  1996 16 600 384 
7 DPS Borový vrch 1031 – OPS a teplovod  1995 817 844 

8a Teplovody Horní centrum 1987,2003,2007 4 088 262 
8c Chráničky Divadlo F.X.Šaldy – býv. OkÚ 2007 178 238 
8d Teplofikace H. centrum–přípoj. st. knihovna 2005 1 950 819 
8e Připojení PLAZA Šaldovo náměstí v LIberci 2010 5 617 591 
8h OPS TU Sokolská 2003 599 351 
8 Celkem Horní Centrum  1987 - 2010 12 434 261 
9 Teplovodní p řípojka k  DPS Burianova  2000 1 853 250 

11 Nebytová jednotka OPS SNP č.p. 348 1993 35 327 
1 -11 CELKEM - 82 200 736 
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Příloha č. 2 
ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 
 

 

Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec,  
zajišťovaných nájemcem v období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 

 
 

POŘ. Č. POPIS Plánované náklady (v K č) 

1 
TEPLOVOD PRO RD DOUBÍ 
OPRAVY TEPLOVODU, MONTÁŽ PROPOJŮ TEPLOVODU 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 

30 000 

2 

TECHNOLOGIE VS 3 VESEC PRO OHŘEV TEPLO-
VODU PRO RD 
OPRAVY VÝMĚNÍKU, ČERPADEL, ARMATUR, MAR, 
ČISTĚNÍ A REVIZE VÝMĚNÍKU 

30 000 

3 

 
TEPLOVOD RUPRECHTICE 
OPRAVY TEPLOVODU, OPRAVY A MĚŘENÍ ALARMU 50 000 

4 

OPS RUPRECHTICE 
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR, OPRAVY ARMATUR, 
ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ, OPRAVY A CEJCHO-
VÁNÍ MĚŘENÍ 

60 000 

5 TEPLOVODY NA BOJIŠTI  
OPRAVY TEPLOVODU, MĚŘENÍ ALARMU 

30 000 

6 TEPLOVODY DOLNÍ CENTRUM 
OPRAVY TEPLOVODU, MĚŘENÍ ALARMU 20 000 

7 

OPS DOLNÍ CENTRUM 
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A REVIZE TN, ČISTĚNÍ DESKOVÝCH 
VÝMĚNÍKŮ 

40 000 

8 
TEPLOVODY ZELENÉ ÚDOLÍ 
OPRAVY TEPLOVODU, MĚŘENÍ ALARMU, OPRAVY KO-
MUNIKAČNÍHO KABELU 

25 000 

9 

OPS ZELENÉ ÚDOLÍ 
OPRAVA ČERPADEL, OPRAVY MAR, OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ 

45 000 
 

10 PAROVOD VRATISLAVICE  N.N 
OPRAVA  ARMATUR, POTRUBÍ  - SPOJKY A JÍMEK 

40 000 

11 
DPS BOROVÝ VRCH – OPS A TEPLOVOD 
OPRAVA CERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR A 
NÁDOB, OPRAVY TEPLOVODU, OPRAVY AKUMULACE 

40 000 

12 TEPLOVODY HORNÍ CENTRUM A MAGISTRÁT  
ÚDRŽBA A OPRAVY TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

20 000 

13 
TEPLOVOD PLAZA  
OPRAVY KOMUNIKAČNÍHO KABELU 
ÚDRŽBA A OPRAVY TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

10 000 
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14 
OPS TU SOKOLSKÁ  
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR, 
OPRAVY A ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ 

20 000 

15 PŘÍPOJKA K  DPS BURIÁNOVÁ  
OPRAVY A ÚDRŽBA TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

20 000 

CELKEM   Kč 480 000 
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Příloha č. 4 
 
 

ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  
 

evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 
evid. č. nájemce: TO/T/002/01  

 

Rozsah nutných revizí pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 
 

POŘ. Č. Název Revize 

1 TECHNOLOGIE VS3 VESEC OHŔEV TEPLOVODU E,T 

2 OPS RUPRECHTICE E,T 

3 OPS DOLNÍ CENTRUM E,T 

4 OPS ZELENÉ ÚDOLÍ E,T 

5 Parovod Vratislavice n.N. OK 

7 DPS Borový vrch E,T 

8 OPS TU SOKOLSKÁ E,T 

 
 
 
Vysvětlivky: 
 
Rozsah revizí vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení je označen následují-
cím symbolem: 
E – zařízení elektro 
T – tlakové zařízení 
OK – ocelová konstrukce 
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Seznam odpov ědných* osob dle článku VI. bodu 19  
 smlouvy o nájmu v ěcí movitých a nemovitých 

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01  
 
 
poř. 
číslo 

název rok po ří-
zení 

pořizovací 
cena (Kč) 

odpov ědný 
zástupce 

1 TEPLOFIKACE 47 RD DOUBÍ 1993-1994 5 449 746 Ing. J. Stehlík 
2 TEPLOFIKACE RUPRECHTICE 1994-2004 23 910 033 Ing. J. Stehlík 
3 TEPLOFIKACE NA BOJIŠTI 1995 3 662 928 Ing. J. Stehlík 
4 TEPLOFIKACE LIBEREC – 

CENTRUM 
1996 11 719 293 Ing. J. Stehlík 

5 TEPLOFIKACE ZELENÉ ÚDOLÍ 1996-1997 5 717 670 Ing. J. Stehlík 
6 Parovod Vratislavice n.N. 1996 16 600 384 Ing. J. Stehlík 
7 DPS borový vrch 1995 817 844 Ing. J. Stehlík 
8 HORNÍ CENTRUM A PLAZA 1987-2010 12 434 261 Ing. J. Stehlík 
9 Teplovodní přípojka k DPS Bu-

rianova 
2000 1 853 250 Ing. J. Stehlík 

11 Nebytová jednotka OPS SNP 
č.p. 348 

1993 35 327 Ing. J. Stehlík 

 celkem   82 200 736  
 
 
 
*Odpov ědná osoba je zodpov ědná zejména za : 
- dohled nad úplností majetku dle inventárního seznamu 
- řádnou péči o provozovaný majetek z hlediska provádění oprav, údržby, pravidelných kontrol, zkou-
šek a revizí 
- dodržování způsobu užívání provozovaného majetku v souladu s podnikatelským záměrem společ-
nosti, s rozhodnutím orgánů státní správy a v souladu s předpisy k užívání stanovenými výrobcem 
- odstraňování závad z prováděných kontrol a revizí 
- předkládání návrhů ke změně užívání pronajaté věci nebo k vyřazení věci provozovaného (pronaja-
tého) majetku 
- archivace aktuální technické dokumentace 
 
 
 
 
 
 
Osoby odpov ědné jmenoval: 
 
 
V Liberci dne: 
 
 
 
…………………….……..………     …………………….……..……… 
      Ing. Jitka Holčáková, MBA    Ing. Vladimír Pitín 
místopředsedkyně představenstva              člen představenstva 
       Teplárna Liberec, a.s.                                                 Teplárna Liberec, a.s. 
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Příloha č. 5 
ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01  
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Smlouva o nájmu věcí movitých a nemovitých ze 

dne 3. 1. 2001 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 

v úplném znění dle Dodatků č. 1 až č. 18 
 
 

uzavřené v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů 

 
 
 

Smluvní strany 
 

Pronajímatel: 
 

Statutární m ěsto Liberec 
 
zastoupené:  Tiborem Batthyánym,  
                     primátorem města Liberec 
 
 
 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1,  
460 59 Liberec 1 
 
zapsaná dnem 1. května 1992 v oddílu 
B, vložce číslo 242 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad 
Labem 
 
 
 
 
 
 
Identifikační číslo: 00 26 29 78  
DIČ: CZ00262978 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
bankovní účet číslo: 
4096222/0800 

 
(dále jen „pronajímatel“)  

Nájemce: 
 

Teplárna Liberec, a.s. 
 
zastoupená: Ing. Jitkou Holčákovou, MBA, 
    místopředsedkyní představenstva 
    a Ing. Vladimírem Pitínem, členem 
    představenstva společnosti 
 
se sídlem: Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady  
Horákové 641/34a, 460 01  Liberec 
 
zapsaná dnem 13. února 1995 v oddílu B, 
vložce číslo 653 obchodního rejstříku ve-
deného Krajským soudem v Ústí nad La-
bem 
 
Korespondenční adresa: 
Dr. Milady Horákové 641/34a, 
P.O.BOX 68, 
460 31 Liberec 1 
 
 
Identifikační číslo: 62 24 16 72  
DIČ: CZ62241672 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,  
bankovní účet číslo  
4182972/0800 
 

(dále jen „nájemce“) 
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Článek I. 

PREAMBULE 
 
Statutární město Liberec zveřejnilo záměr pronajmout soubory teplárenských zařízení na 
území města Liberec (movitý a nemovitý majetek) viz dále a zveřejnilo ho na úřední desce 
od 20. 11. 2000 do 5. 12. 2000. Na základě usnesení č. 579/2000 Rady města č. 21 ze dne 
12. 12. 2000 a výsledků výběrového řízení nájemce teplárenského zařízení v majetku Města 
Liberec, byla k zajištění ucelené a komplexní činnosti na zařízeních a v objektech pronajíma-
tele v oblasti dodávek tepla a služeb s tím spojených v lokalitě Liberec vybrána Teplárna Li-
berec, a.s. Obě strany následně uzavírají podle ustanovení občanského zákoníku k provozo-
vání teplárenských zařízení v majetku Města Liberec tuto nájemní smlouvu. 

 
 

Článek II. 

ÚČEL NÁJMU 
 

Tato nájemní smlouva se uzavírá za účelem zajištění podnikatelského záměru nájemce v ob-
lasti výroby a rozvodu včetně prodeje jednotlivých komodit energií, stanovených zákonem č. 
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), na základě udělených auto-
rizací MPO ČR na :  

- výrobu tepla č. 319 604 109 360 00A ze dne 1. 4. 1996 
- rozvod tepla č. 329 604 112 020 00A ze dne 1. 4. 1996 

 
 

Článek III. 

PŘEDMĚT NÁJMU 
 
1. Pronajímatel je výlučným a neomezeným vlastníkem veškerého majetku, věcí movitých 

a nemovitých dle soupisu uvedeného v příloze č. 1 „Soubory majetku pronajatých teplá-
renských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých k datu 1. 10. 
2015“, který je nedílnou součástí této smlouvy. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn 
tento majetek pronajímat. 

 
2. Nájemce není oprávněn pronajatý majetek, který je předmětem této smlouvy, odepiso-

vat. 
 
3. Pronajímatel touto smlouvou přenechává za úplatu nájemci majetek sestávající z věcí 

movitých a nemovitých, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Soubory majetku 
pronajatých teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých 
k datu 1. 10. 2015“, a která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
4. Předmět nájmu byl oběma smluvními stranami shledán ve stavu způsobilém smluvené-

mu užívání bez vad a nájemce se zavazuje ho v tomto stavu na svůj náklad udržovat a 
opravovat. K tomu současně povede technickou dokumentaci k provozovaným zaříze-
ním tak, aby byla k dispozici trvale v aktuálním stavu. 

 
5. Technické zhodnocení (ve smyslu ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.) na pronajatých 

věcech je nájemce oprávněn provádět jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tech-
nické zhodnocení, odsouhlasené pronajímatelem, bude hrazeno nájemcem. Nájemce 
bude toto technické zhodnocení podle § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních 
z příjmů ve znění pozdějších předpisů odepisovat. Při ukončení nájemní smlouvy prona-
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jímatel uhradí nájemci zůstatkovou cenu tohoto technického zhodnocení, a to v termínu 
nejpozději do 60 dnů od vzájemného odsouhlasení vynaložených investic za dobu plat-
nosti smlouvy ze strany nájemce. V případě, že se nájemce dohodne s pronajímatelem 
jinak než je výše uvedeno, může být u konkrétní akce hrazeno technické zhodnocení 
pronajímatelem přímo, a to formou řádné investice schválené radou města. 

 
 

 Článek IV. 

DOBA NÁJMU 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. ledna 2001. 
 
2. Platnost této smlouvy může být ukončena pouze písemnou dohodou a výpověď musí být 

doručena druhé straně, jinak je neplatná. V případě ukončení nájmu písemnou dohodou 
obou smluvních stran může dojít k zániku závazkového vztahu ke kterémukoliv datu, na 
němž se oprávnění zástupci dohodnou. Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím po-
sledního dne příslušného kalendářního měsíce. 

 
3. Platnost smlouvy může být ukončena způsobem uvedeným v obecně závazných předpi-

sech. 
 
4. Doba nájmu se ukončí okamžitým odstoupením ze strany pronajímatele v těchto přípa-

dech: 
- užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu předmět nájmu v rozporu s ustanovením 

článku III. odst. 4 této smlouvy 
- je-li nájemce v prodlení s placením nájemného přes písemnou výstrahu po dobu delší 

než 3 měsíce 
- hrozí-li v důsledku prováděných změn na předmětu nájmu pronajímateli značná ško-

da 
- provede-li nájemce na pronajatých věcech změny bez souhlasu pronajímatele 
- užívá-li nájemce předmět nájmu v rozporu s ustanovením článku VI. odst. 2 této 

smlouvy nedojde-li k uzavření některého z dodatků k této smlouvě podle článku VI. 
odst. 3 a 11 této smlouvy 

 
 (okamžité odstoupení musí být dáno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je 
neplatné). 
 

5. Platnost a účinnost této smlouvy končí při ztrátě oprávnění nájemce uvedených v článku 
II. této smlouvy. 

 
6. Nájemce je v případě skončení nájmu povinen vyklidit předmět nájmu ke dni skončení 

nájmu, nebude-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Po dobu vyklizení platí nájemce 
úhradu ve výši nájemného se splatností jako v případě nájemného. 

 
 

Článek V. 

CENA NÁJMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1.1 Roční nájemné za užívání předmětu nájmu od 1. 10. 2015 bylo stanoveno dohodou 

smluvních stran ve výši 9,842.736,- Kč bez DPH (slovy: devět miliónů osm set čtyřicet dva 
tisíce sedm set třicet šest korun českých).  
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1.2 Výše nájemného uvedeného v bodě 1.1 se může změnit dohodou obou smluvních stran. 
V případě, že dojde jednotlivě (jednotlivou skutečností) či v souhrnu (tj. sérií několika sku-
tečností) k nikoliv nepodstatnému poklesu (vyřazení) nebo nárůstu souboru pronajímaného 
majetku, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, jsou smluvní strany na 
výzvu kterékoliv z nich povinny partnersky jednat o úpravě výše nájemného, a to tak, aby 
nájemné bylo s ohledem na takovou změnu souboru pronajímaného majetku a s účinky ode 
dne, kdy taková změna nastala, stanoveno ve výši, kterou lze po obou stranách spravedlivě 
požadovat, s tím, že při těchto jednáních budou strany vycházet: 

a) z výše nájemného, které se v době takových jednáních podle nájemní smlouvy uplat-
ní, a 

b) z poměru mezi pořizovací cenou majetku, kterého se příslušná změna týká, a pořizo-
vací cenou souboru pronajímaného majetku uvedenou v Příloze č. 1. 
 

1.3 Výše nájemného pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 byla po dohodě obou stran pone-
chána ve stejné výši jako pro předcházející období, ač došlo ke změně rozsahu a upřesně-
ní pořizovacích cen pronajatého majetku. Obě smluvní strany tuto změnu považují 
v kontextu předchozího odstavce za nevýznamnou. 

 
1.4 Výše uvedené nájemné bude hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 820.228,- Kč bez 

DPH na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem se splatností 14 dnů. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je ná-
jemné účtováno.  

 
2.1 Pronajímatel je plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů a stanovená výše této daně bude připočtena k hodnotě cel-
kového nájemného a rovněž bude uvedena na faktuře mající náležitosti účetního a daňo-
vého dokladu dle platných předpisů. Registrace pronajímatele jako plátce DPH se stává 
nedílnou součástí této nájemní smlouvy a kopie osvědčení o registraci plátce je Přílohou č. 
5 smlouvy. 

 
3.1 Případné změny v rozsahu pronajatého majetku a jeho pořizovacích hodnot uvedeného 

v Příloze č. 1 budou mezi smluvními stranami projednány neprodleně poté, co tato skuteč-
nost nastala (viz bod 1.2) a bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě, měnící Přílohu č. 1 
Smlouvy. 

 
4.1 Podkladem pro úhradu nájemného bude faktura mající náležitosti účetního a daňového 

dokladu dle platných právních předpisů. 
 
5.1 Fakturovaná částka je zaplacena dnem připsání na účet pronajímatele. 
 
6.1 Při nedodržení lhůt splatnosti faktur se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z neza-

placené částky za každý den prodlení až do jejího úplného zaplacení. 
 
7.1 Kontaktní bankovní číslo účtu pronajímatele, na který bude nájemce poukazovat pravi-

delné platby nájemného je 4096222/0800. 
 
 

Článek VI. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Nájemce si před uzavřením smlouvy prohlédl předmět nájmu a prohlašuje, že předmět 

nájmu je plně způsobilý k užívání nájemcem k účelům, k nimž je pronajat. 
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2. Nájemce se zavazuje užívat pronajatý předmět nájmu pouze k činnosti, která je předmě-
tem jeho povoleného předmětu činnosti a v souladu s touto smlouvou a zavazuje se o 
předmět nájmu pečovat. 

 
3. Nájemce bude provádět na své náklady běžnou údržbu a opravy (ve smyslu ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu usta-
novení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) tak, aby na pronajatých vě-
cech nevznikla škoda, zajišťováním pravidelných revizí, opravami a údržbou a udržovat 
předmět nájmu a jeho zařízení ve stavu způsobilém k smluvně určenému způsobu uží-
vání a ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. 
Pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 je rozsah revizí obsažen v příloze č. 4 této smlouvy 
„Rozsah nutných revizí pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016. O rozsahu nutných revizí 
pronajatého majetku v daném roce se obě smluvní strany zavazují jednat v závěru ob-
dobí tak, aby dodatek k této smlouvě byl uzavřen nejpozději 30. září kalendářního roku.  
 

4. V případě, že budou revizemi zjištěny závady na předmětu nájmu nad rámec sjedna-
ných oprav a údržby, je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele, který 
rozhodne nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení takového oznámení o dalším 
postupu ke zjednání nápravy tak, aby byl předmět nájmu způsobilý ke sjednanému způ-
sobu užívání. 

 Pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 je plán oprav a údržby nájemce obsažen v příloze 
č. 2 této smlouvy „Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec, 
zajišťovaných nájemcem v období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016“. Pro období následujících 
let platí ustanovení článku VI. odst. 11 této smlouvy. 

 
5. Nájemce je povinen v pronajatém objektu a souvisejících prostorách zabezpečit dodržo-

vání opatření protipožární ochrany a bezpečnosti a hygieny práce podle obecně závaz-
ných právních předpisů, zabezpečit plnění a dodržování závazných právních předpisů 
ochrany životního prostředí v souvislosti s provozní činností nájemce se zaměřením na 
zákon o vodách, zákon o ovzduší, zákon o odpadech a zákon o chemických látkách 
v platném znění včetně předpisů prováděcích a souvisejících včetně rozhodnutí orgánů 
státní správy. 

 
6. Veškeré stavební úpravy je nájemce oprávněn provádět pouze po předchozím písem-

ném povolení pronajímatele a při dodržování příslušných předpisů stavebních, bezpeč-
nostních, hygienických, ochrany životního prostředí a jiných souvisejících předpisů pro-
najímatele, které mu budou pro každý konkrétní případ stanoveny v rámci písemného 
povolení pronajímatele. 

 
7. Nájemce není oprávněn změnit způsob užívání předmětu nájmu. 
 
8. Nájemce se zavazuje umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě kontrolu předmětu 

nájmu, dodržování závazků a povinností nájemce plynoucí z této smlouvy, jakož i kon-
trolu realizace plánu oprav a údržby pronajatého majetku, realizaci technického zhodno-
cení a provádění revizí, včetně odstranění vad z revizí. 

 
9. Pronajímatel se zavazuje, že neumožní přístup k pronajatému majetku třetí straně bez 

vědomí nájemce, pokud se nejedná o pracovníky firmy provádějící opravy na pronaja-
tém majetku. 

 
10. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli veškerou škodu, kterou způsobí užíváním 

předmětu nájmu sám nebo kterou způsobí osoby v pronajímaném majetku zdržující se 
se souhlasem nájemce, která vznikne v době nájmu na předmětu nájmu až do jeho vy-
klizení a předání pronajímateli. 
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11. O rozsahu udržování a oprav pronajatého majetku v daném roce se obě smluvní strany 
zavazují jednat v závěru předchozího období tak, aby dodatek k této smlouvě byl uza-
vřen nejpozději do 30. září kalendářního roku. 

 
12. Nájemce je provozovatelem vyhrazených technických zařízení (dle příslušných provoz-

ních předpisů), která jsou součástí pronajatých věcí a zajišťuje na svůj náklad provádění 
předepsaných revizí, prohlídek a zkoušek ve lhůtách stanovených platnými předpisy. 

 
13. Nájemce určuje odpovědnou osobou za plnění povinností spojených s provozní činností 

předmětu nájmu v rozsahu platnosti této smlouvy pana ing. Romana Petrucha, vedoucí-
ho výroby. 

 
14. Nájemce má za povinnost pronajaté věci pojistit na své náklady společně s vlastními 

věcmi proti živelným událostem, rozsah pojištění je shodný s pojištěním majetku ve 
vlastnictví Teplárny Liberec, a.s. (tj. pojištění proti veškerým živelním rizikům s výjimkou 
rizika požáru). 

 
15. Nájemce se zavazuje k povinnosti, že v případě vzniku jakékoliv škody na majetku pro-

najímatele nebo ekologické havárie učiní veškerá opatření směřující k bezodkladnému 
odstranění škod a jejich následků. O vzniku škody nebo ekologické havárii a přijatých 
opatřeních je nájemce povinen okamžitě informovat pronajímatele (ústně, telefonicky). 

 
16. V případě, že bude na pronajímateli uplatněn nárok na nápravu či odstranění ekologic-

kých škod včetně uložených sankcí vyplývajících ze škod, za které odpovídá nájemce 
nebo které byly způsobeny v důsledku jeho činnosti, je nájemce povinen veškeré takové 
škody či náklady pronajímateli uhradit ihned, jakmile mu budou přeúčtovány. 

 
17. Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré skutečnosti, které vedou 

k zásahům orgánů státní správy. 
 
18. Pronajímatel zřizuje pro účely řádné péče o pronajatý majetek, zajištění základních po-

vinností pronajímatele, jakož i pro kontrolu plnění povinností nájemce dle této smlouvy 
osobu odpovědnou za pronajatý majetek, tj. městský energetik. Do působnosti tohoto 
správce patří zejména: 

- zastupování povinností pronajímatele navenek (např. s orgány státní správy,…) nebo 
zajištění písemné plné moci 

- vystavování faktur za Město za nájem dle smlouvy  
 
Ve spolupráci s odborem správy kapitálu zajistí: 
- dohled nad úplností majetku dle inventárního seznamu 
- stanoviska pronajímatele ke změně užívání pronajaté věci nebo k jejímu vyřazení. 
 

19. Nájemce zřizuje pro účely řádné péče o najatý majetek seznam odpovědných osob ná-
jemce. Do jejich působnosti patří zejména: 

- dodržování způsobu užívání pronajaté věci v souladu s podnikatelským záměrem ná-
jemce, s rozhodnutím orgánů státní správy, jakož i v souladu s předpisy k užívání 
stanovených výrobcem 

- provádění soustavné péče o majetek, tj. realizace pravidelných oprav a údržby a 
k zajištění, že nebude užíván majetek ve stavu, který nesplňuje způsobilost po strán-
ce bezpečnosti a hygieny práce nebo u kterého nebyly včas provedeny příslušné 
kontroly, zkoušky a revize 

- kontrola provádění předepsaných revizí a odstranění vad z těchto revizí 
- předkládání návrhů ke změně užívání pronajaté věci nebo k vyřazení věci 

z pronajatého majetku 
- dohled nad úplností majetku dle inventárního seznamu. 
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20. Inventarizace pronajatého majetku bude provedena ve smyslu platných předpisů prona-

jímatele o inventarizaci majetku pro příslušné účetní období za účasti odpovědných osob 
pronajímatele i nájemce. 

 
 

Článek VII. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. Nájemce souhlasí s tím, že nemá vůči pronajímateli nárok na úhradu vynaložených fi-

nančních nákladů na opravy a údržbu pronajatého majetku dle článku VI. odst. 3. 
 
2. Strany se zavazují, že poznatky a informace, jakož i materiály získané na základě čin-

ností poskytovaných z této smlouvy neposkytnou třetím osobám ani je jinak nezneužijí. 
 
3. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez před-

chozího písemného souhlasu pronajímatele. 
 
4. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání: 

a) za nájemce: smluvní záležitosti – Ing. Marcela Burianová, manažer úseku strategic-
kých projektů a vnitřního auditu 

  technické záležitosti – Ing. Roman Petruch, vedoucí výroby 
  platební podmínky – Ing. Pavel Jurica, vedoucí ekonom 
 
b) za pronajímatele: osoba pro smluvní záležitosti – Tibor Batthyány, primátor města Li-

berec 
  osoba pro technické záležitosti – Ing. Petr Kolomazník, vedoucí Od-

boru hlavního architekta 
 

5. Zajišťováním činnosti správce pronajatého majetku pověřuje pronajímatel pracovníka 
Ing. Petra Kolomazníka, vedoucího Odboru hlavního architekta. Nájemce předá prona-
jímateli do 14 dnů po podpisu této smlouvy seznam odpovědných osob za pronajatý ma-
jetek a tento předá pověřenému správci pronajímatele. 

 
6. V případě skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajaté věci ve stavu odpovídají-

címu sjednanému způsobu užívání k datu ukončení nájemní smlouvy. Dojde-li k poško-
zení nebo nadměrnému opotřebení pronajatých věcí, odpovídá nájemce za škody způ-
sobené poškozením nebo nadměrným opotřebením. 

 
7. Pronajímatel se zavazuje, že v případě prodeje pronajímaného majetku, jehož je vlastní-

kem, učiní první nabídku nájemci. Tento odstavec se týká pouze venkovních rozvodů. 
 
8. Pronajímatel se zavazuje, že nejpozději do 31. 5. 2001 zajistí vypracování odborného 

posudku znalce v oboru stavebnictví, kterým se stanoví finanční vyjádření, ocenění sta-
vební a technologické části pro jednotlivých šest teplárenských celků, jež jsou předmě-
tem nájmu. Dále tento posudek určí majetkové hodnoty ucelených technologických částí 
předmětných teplárenských souborů, a to na majetek odpovídající hodnotě vlastních 
výměníkových stanic, rozvodů tepelné sítě a odběratelských objektových předávacích 
stanic. Tyto podklady následně předá pronajímatel do 30. 6. 2001 písemnou formou ná-
jemci. 

 
9. Pronajímatel se zavazuje, že majetkovou hodnotu předmětu nájmu bude v případě pro-

deje některé části teplárenského zařízení průběžně aktualizovat a s předstihem sdělí tu-
to skutečnost písemně nájemci. Vstupní hodnoty pro výpočet budou řešeny písemným 
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dodatkem odsouhlaseným pronajímatelem a nájemcem a to podle data prodeje části 
teplárenských zařízení novému nabyvateli, případně dle data pořízení nového majetku 
pronajímatelem, který se stane předmětem nájmu. 

 
10. Pronajímatel se zavazuje, že při privatizaci domů z majetku města stanoví v kupní 

smlouvě s novým nabyvatelem řešení věcného břemene ke stávajícím rozvodným teplá-
renským a měřicím zařízením, pokud se tam vyskytují a nebo alespoň v kupní smlouvě 
uvede, jaká a v čím vlastnictví jsou a budou měřicí a tepelná rozvodná zařízení a jak je 
zajištěn přístup k nim. 

 
 

Článek VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran záko-
nem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Tato smlouva se považuje za úplnou smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami a 

sjednává se, že ruší všechny předcházející ústní, písemné nebo implicitní ujednání a 
smlouvy. 

 
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou 

písemného číslovaného dodatku. Dodatek se vyhotovuje v takovém počtu prvopisů v ko-
lika byla vyhotovena tato smlouva (článek VIII. odst. 7). 

 
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem sjednaného nájemního poměru (viz článek IV. této smlouvy). 
 

5. Toto úplné znění smlouvy včetně všech jejích dodatků bylo schváleno na  xx. schůzi Ra-
dy města Liberec konané dne xx. Xx. usnesením č xxxx. 

 
6. Smluvní strany vyslovily souhlas se zveřejněním smlouvy na webu města Liberec. 
 
7. Smluvní strany se dohodly, že jestliže dojde ke změnám v obchodní registraci nebo ve 

způsobilosti v podnikání, má dotčená strana povinnost oznámit druhé dotčené straně 
veškeré vzniklé změny, a to nejpozději do 30 dnů od doby, kdy tyto změny nastaly (např. 
předat nový výpis z obchodního rejstříku nebo ostatní změněné doklady). Tyto písemnos-
ti jsou součástí smlouvy. 

 
8. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění smluvených povinností okol-

nostmi vyšší moci, jsou smluvní strany, jestliže tato překážka trvá, zbaveny v rozsahu 
přiměřeném těmto okolnostem povinností vyplývajících z této smlouvy. Vyšší mocí se ro-
zumí mimořádné okolnosti v době uzavření této smlouvy nepředvídatelné, které nastaly 
nezávisle na vůli povinné strany, a které této smluvní straně přechodně nebo trvale za-
braňují splnit smluvní povinnosti. Vyšší mocí jsou zejména přírodní katastrofy (např. ze-
mětřesení, sesuvy půdy, povodně), válka a situace podobné válečným situacím, požáry, 
výbuchy, stávky apod. Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je vázána nepro-
dleně druhou smluvní stranu o vzniku takové překážky písemně uvědomit a v případě po-
třeby ji doložit. Odvolání na vyšší moc nezbavuje smluvní stranu platební povinnosti za již 
uskutečněné plnění. 

 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po 

podpisu smlouvy obdrží nájemce i pronajímatel po dvou výtiscích. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 

č. 1  Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení tvořící rozsah věcí 
movitých a nemovitých k datu 1. 10. 2015 

č. 2  Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec, zajišťova-
ných nájemcem v období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 

č. 3  se ruší bez náhrady 
č. 4  Rozsah nutných revizí pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 
č. 5 Kopie osvědčení o registraci Statutárního města Liberec za plátce DPH pod č. j. 

51797/09/192902506719 ze dne 26. 2. 2009 u FÚ Liberec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne:      V Liberci dne: 
   _______________      _______________ 
 
 
Za nájemce:      Za pronajímatele: 
 
 
 
 
…………………….……..………     …………………….……..……… 
      Ing. Jitka Holčáková, MBA                Tibor Batthyány 
místopředsedkyně představenstva          primátor města Liberec 
          Teplárna Liberec, a.s. 
 
 
 
…………………….……..………  
       Ing. Vladimír Pitín 
      člen představenstva 
      Teplárna Liberec, a.s. 
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Příloha č. 1 

 
ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01  
 
 
 

Soubory majetku pronajatých teplárenských objektů a zařízení 
tvořící rozsah věcí movitých a nemovitých k datu 1. 10. 2015 

 
Pořadové  
číslo Soubor majetku a jeho části rok 

pořízení 
Pořizovací 

hodnota v K č 
1a Teplovody k RD 1993 4 329 458 
1 b Technologie VS 3 Vesec 1994 1 120 288 
1 Celkem Teplofikace Doubí  1993-1994 5 449 746 

2a Teplovody (v 2004 doplněno sítí Tp Liberec) 1994 10 752 805 
2a OPS Rychtářská čp. 610 2004 1 126 044 
2b OPS Rychtářská čp. 613 2004 1 120 719 
2c OPS Rychtářská čp. 617 2004 1 119 587 
2d OPS Rychtářská čp. 630 2004 1 115 023 
2e OPS Třešňová čp. 618 2004 1 195 296 
2f OPS Třešňová čp. 624 2004 1 195 166 
2f Nebytová jednotka Třešňová č.p. 624 2004 63 553 
2g OPS Konopná čp. 635 2004 1 231 156 
2h OPS Konopná čp. 636 2004 1 058 361 
2i OPS Konopná čp. 641 2004 1 152 345 
2j OPS Konopná MŠ čp. 776 2004 992 539 
2k OPS Pšeničná čp. 760 2004 889 768 
2l OPS Květ. revoluce čp. 758 2004 897 671 
2 Celkem Teplofikace Ruprechtice 1  1994-2004 23 910 033 
3 Teplovody na Bojišt i 1995 3 662 928 

4a Teplovody Dolní Centrum 1996 7 920 950 
4b OPS ZŚ Orlí 1996 1 173 511 
4c OPS ZŚ Barvířská 1996 1 083 241 
4d OPS OD Baťa 1996 513 863 
4e OPS Česká Beseda 1996 1 027 728 
4 Celkem Teplofikace Liberec – centrum  1996 11 719 293 

5a Teplovody Zelené Údolí 1996 - 1997 2 303 000 
5b OPS čp. 1201 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1201 1996 - 1997 126 665 

5c OPS čp. 1202 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1202 1996 - 1997 23 030 

5d OPS čp. 1203 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1203 1996 - 1997 23 030 

5e OPS čp. 1204 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1204 1996 - 1997 69 190 

5f OPS čp. 1205 1996 - 1997 515 340 
 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1205 1996 - 1997 23 030 

5g OPS čp. 1206 1996 - 1997 515 340 
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 Teplovodní přípojka k domu U Sila čp. 1206 1996 - 1997 57 685 
5 Celkem Teplofikace Zelené údolí  1996 - 1997 5 717 670 
6 Parovod Vratislavice n. N.  1996 16 600 384 
7 DPS Borový vrc h 1031 – OPS a teplovod  1995 817 844 

8a Teplovody Horní centrum 1987,2003,2007 4 088 262 
8c Chráničky Divadlo F.X.Šaldy – býv. OkÚ 2007 178 238 
8d Teplofikace H. centrum–přípoj. st. knihovna 2005 1 950 819 
8e Připojení PLAZA Šaldovo náměstí v LIberci 2010 5 617 591 
8h OPS TU Sokolská 2003 599 351 
8 Celkem Horní Centrum  1987 - 2010 12 434 261 
9 Teplovodní p řípojka k  DPS Burianova  2000 1 853 250 

11 Nebytová jednotka OPS SNP č.p. 348 1993 35 327 
1 -11 CELKEM - 82 200 736 
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Úplné znění Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých ve znění Dodatku č. 1 – č. 18 TO/T/002/01 

SML 12/12 Tp Liberec 

Příloha č. 2 
ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01 
 

 

Plán oprav a údržby pronajatého majetku Statutárního města Liberec,  
zajišťovaných nájemcem v období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 

 
 

POŘ. Č. POPIS Plánované náklady (v K č) 

1 
TEPLOVOD PRO RD DOUBÍ 
OPRAVY TEPLOVODU, MONTÁŽ PROPOJŮ TEPLOVODU 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 

30 000 

2 

TECHNOLOGIE VS 3 VESEC PRO OHŘEV TEPLO-
VODU PRO RD 
OPRAVY VÝMĚNÍKU, ČERPADEL, ARMATUR, MAR, 
ČISTĚNÍ A REVIZE VÝMĚNÍKU 

30 000 

3 

 
TEPLOVOD RUPRECHTICE 
OPRAVY TEPLOVODU, OPRAVY A MĚŘENÍ ALARMU 50 000 

4 

OPS RUPRECHTICE 
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR, OPRAVY ARMATUR, 
ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ, OPRAVY A CEJCHO-
VÁNÍ MĚŘENÍ 

60 000 

5 TEPLOVODY NA BOJIŠTI  
OPRAVY TEPLOVODU, MĚŘENÍ ALARMU 

30 000 

6 TEPLOVODY DOLNÍ CENTRUM 
OPRAVY TEPLOVODU, MĚŘENÍ ALARMU 20 000 

7 

OPS DOLNÍ CENTRUM 
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A REVIZE TN, ČISTĚNÍ DESKOVÝCH 
VÝMĚNÍKŮ 

40 000 

8 
TEPLOVODY ZELENÉ ÚDOLÍ 
OPRAVY TEPLOVODU, MĚŘENÍ ALARMU, OPRAVY KO-
MUNIKAČNÍHO KABELU 

25 000 

9 

OPS ZELENÉ ÚDOLÍ 
OPRAVA ČERPADEL, OPRAVY MAR, OPRAVY ARMATUR 
OPRAVY A CEJCHOVÁNÍ MĚŘENÍ 
OPRAVY A ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ 

45 000 
 

10 PAROVOD VRATISLAVICE  N.N 
OPRAVA  ARMATUR, POTRUBÍ  - SPOJKY A JÍMEK 

40 000 

11 
DPS BOROVÝ VRCH – OPS A TEPLOVOD 
OPRAVA CERPADEL,OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR A 
NÁDOB, OPRAVY TEPLOVODU, OPRAVY AKUMULACE 

40 000 

12 TEPLOVODY HORNÍ CENTRUM A MAGISTRÁT  
ÚDRŽBA A OPRAVY TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

20 000 

13 
TEPLOVOD PLAZA  
OPRAVY KOMUNIKAČNÍHO KABELU 
ÚDRŽBA A OPRAVY TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

10 000 
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Úplné znění Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých ve znění Dodatku č. 1 – č. 18 TO/T/002/01 

SML 13/13 Tp Liberec 

14 
OPS TU SOKOLSKÁ  
OPRAVY ČERPADEL, OPRAVY MAR,OPRAVY ARMATUR, 
OPRAVY A ČISTĚNÍ DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ 

20 000 

15 PŘÍPOJKA K  DPS BURIÁNOVÁ  
OPRAVY A ÚDRŽBA TEPLOVODU A MĚŘENÍ TEPLA 

20 000 

CELKEM   Kč 480 000 
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Úplné znění Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých ve znění Dodatku č. 1 – č. 18 TO/T/002/01 

SML 14/14 Tp Liberec 

Příloha č. 4 
 
 

ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  
 

evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 
evid. č. nájemce: TO/T/002/01  

 

Rozsah nutných revizí pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 
 

POŘ. Č. Název Revize 

1 TECHNOLOGIE VS3 VESEC OHŔEV TEPLOVODU E,T 

2 OPS RUPRECHTICE E,T 

3 OPS DOLNÍ CENTRUM E,T 

4 OPS ZELENÉ ÚDOLÍ E,T 

5 Parovod Vratislavice n.N. OK 

7 DPS Borový vrch E,T 

8 OPS TU SOKOLSKÁ E,T 

 
 
 
Vysvětlivky: 
 
Rozsah revizí vyhrazených technických zařízení a ostatních zařízení je označen následují-
cím symbolem: 
E – zařízení elektro 
T – tlakové zařízení 
OK – ocelová konstrukce 
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Úplné znění Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých ve znění Dodatku č. 1 – č. 18 TO/T/002/01 

SML 15/15 Tp Liberec 

Seznam odpov ědných* osob dle článku VI. bodu 19  
 smlouvy o nájmu v ěcí movitých a nemovitých 

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01  
 
 
poř. 
číslo 

název rok po ří-
zení 

pořizovací 
cena (Kč) 

odpov ědný 
zástupce 

1 TEPLOFIKACE 47 RD DOUBÍ 1993-1994 5 449 746 Ing. J. Stehlík 
2 TEPLOFIKACE RUPRECHTICE 1994-2004 23 910 033 Ing. J. Stehlík 
3 TEPLOFIKACE NA BOJIŠTI 1995 3 662 928 Ing. J. Stehlík 
4 TEPLOFIKACE LIBEREC – 

CENTRUM 
1996 11 719 293 Ing. J. Stehlík 

5 TEPLOFIKACE ZELENÉ ÚDOLÍ 1996-1997 5 717 670 Ing. J. Stehlík 
6 Parovod Vratislavice n.N. 1996 16 600 384 Ing. J. Stehlík 
7 DPS borový vrch 1995 817 844 Ing. J. Stehlík 
8 HORNÍ CENTRUM A PLAZA 1987-2010 12 434 261 Ing. J. Stehlík 
9 Teplovodní přípojka k DPS Bu-

rianova 
2000 1 853 250 Ing. J. Stehlík 

11 Nebytová jednotka OPS SNP 
č.p. 348 

1993 35 327 Ing. J. Stehlík 

 celkem   82 200 736  
 
 
 
*Odpov ědná osoba je zodpov ědná zejména za : 
- dohled nad úplností majetku dle inventárního seznamu 
- řádnou péči o provozovaný majetek z hlediska provádění oprav, údržby, pravidelných kontrol, zkou-
šek a revizí 
- dodržování způsobu užívání provozovaného majetku v souladu s podnikatelským záměrem společ-
nosti, s rozhodnutím orgánů státní správy a v souladu s předpisy k užívání stanovenými výrobcem 
- odstraňování závad z prováděných kontrol a revizí 
- předkládání návrhů ke změně užívání pronajaté věci nebo k vyřazení věci provozovaného (pronaja-
tého) majetku 
- archivace aktuální technické dokumentace 
 
 
 
 
 
 
Osoby odpov ědné jmenoval: 
 
 
V Liberci dne: 
 
 
 
…………………….……..………     …………………….……..……… 
      Ing. Jitka Holčáková, MBA    Ing. Vladimír Pitín 
místopředsedkyně představenstva              člen představenstva 
        Teplárna Liberec, a.s.                                                Teplárna Liberec, a.s. 
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SML 16/16 Tp Liberec 

 
 

Příloha č. 5 
ke smlouv ě o nájmu v ěcí movitých a nemovitých  

 
evid. č. pronajímatele: 7003/01/024 

evid. č. nájemce: TO/T/002/01  
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Příloha č. 1 

Smlouva o souhlasu s provedením stavby 
č. 09/15/0171 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
kterou uzavřely tyto smluvní strany: 
 
1. Liberecký tenisový klub, spolek 
    Fibichova 929/6  
    460 01, Liberec 
    IČ: 44224087 
    vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 267 
    zastoupené předsedou výboru Ing. Ivanem Polívkou  
   dále jen „vlastník pozemků“ 
 
 
2. Statutární město Liberec  
    Nám Dr. E. Beneše 1,  
    460 59 Liberec 1 
    IČ: 00 26 29 78  
    zastoupené primátorem města Tiborem Batthyánym  
    ve věcech této smlouvy Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátor   
    dále jen „stavebník“ 
 

I. 
 

1. Liberecký tenisový klub je vlastníkem těchto nemovitostí – pozemků: 2855/16, 
2851/1, 2851/4, 2855/18 vše v katastrálním území Liberec, evidovaných v katastru 
nemovitostí Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec 
na LV č. 5250 (dále jen „Pozemky“).  
 

2. Stavebník hodlá na Pozemcích realizovat stavbu nazvanou: Oprava havarijního stavu 
koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu (dále jen „Stavba“). 

 
3. Vlastník pozemků souhlasí s tím, aby tato smlouva byla podkladem pro účely staveb-

ního řízení dle §110, odst. 2a, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a dále pro účely řízení dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu „Oprava havarijního 
stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu“. Územní rozhodnutí 
ani stavební povolení k vodnímu dílu dosud nebylo vydáno. 

 
II. 

Vlastník pozemků souhlasí za podmínek dohodnutých v této smlouvě s provedením a 
umístěním Stavby na jeho Pozemcích dle projektové dokumentace č. zakázky 
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2015025-JITE vypracované Ing. Petrem Kořínkem – SNOWPLAN, spol. s r.o., Vald-
štejnská 7, 514 01 Jilemnice.  

III. 
1. Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné Stavby 

bude co nejvíce šetřit práva vlastníka pozemků a vstup na jeho pozemek mu oznámí v 
dostatečném předstihu. 

 
IV. 

4. V případě, že Stavba nebude z jakýchkoliv důvodů zrealizována nebo pokud nebude 
nemovitost (pozemek) stavbou dotčena, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závaz-
ky dle této smlouvy vázáni. 

 
5. Nebude-li do 12 - ti měsíců ode dne podpisu této smlouvy podána příslušnému orgánu 

žádost o vydání rozhodnutí či jiného opatření podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo podle zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti.  

 
V. 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných smluv-
ních stran a to formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě. 
 

2. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 
………….. ze dne ……. 
 

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástup-
ce smluvních stran. 

 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu. 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží vlastník nemovitosti a 

2 vyhotovení obdrží stavebník. 
 

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmí-
nek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

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

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

 
 V  Liberci                                                                      dne: …………………………. 
  
Podpisy smluvních stran: 

 
 

…………………………….                                    ................................................. 
      vlastník pozemků                                                  stavebník 
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      Přílohy: výpisy dotčených pozemků z ČÚZK 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 4 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení  
věcného břemene- služebnosti  

reg. č. …….. 
 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
mezi  
 
1. Statutární město Liberec, se sídlem Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
    zastoupené primátorem města Tiborem Batthyánym, 
    IČ:     00262978 
    DIČ: CZ00262978 
     bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.                     
    číslo účtu  4096222/0800  
    VS 2511120381 
   / dále jen „oprávněný“ / 
 
 

2. Liberecký tenisový klub, spolek 
    Fibichova 929/6  
    460 01, Liberec 
    IČ: 44224087 
    vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 267 
    zastoupené předsedou výboru Ing. Ivanem Polívkou 

/ dále jen „zavázaný“ / 
  

I. 
 

1. Zavázaný je výlučným vlastníkem pozemků: 2855/16, 2851/1, 2851/4, 2855/18, obec Libe-
rec, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Libe-
rec na listu vlastnictví č. 5250 pro obec Liberec a katastrální území Liberec (dále jen „slu-
žebné pozemky“). 

 
2. Oprávněný připravuje zřízení stavby Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u 

Libereckého tenisového klubu (dále jen „stavba“) vedoucí přes služebné pozemky, jak je 
orientačně vyznačeno ve snímku z katastrální mapy obsaženém v příloze č. 1 této smlouvy. 
Oprávněný zamýšlí touto stavbou do budoucna zatížit služebné pozemky věcným břeme-
nem - služebností, a to za podmínek smluvených níže. 

 
II. 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zavázaného uzavřít s oprávněným za podmínek této 
smlouvy smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti na dobu životnosti stavby, a to za 
podmínek a s obsahem smluveným níže (dále jen „budoucí smlouva“). 

 
2. Zavázaný se zavazuje uzavřít s oprávněným budoucí smlouvu, a to bez zbytečného odkla-

du poté, co oprávněný bezprostředně po geometrickém zaměření stavby, nejdéle však do tří 
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(3) měsíců, doloží geometrické plány s uvedením rozsahu požadované služebnosti a sou-
časně bude oprávněným písemně vyzván k uzavření takové smlouvy.  

 
I II. 

 
1. V případě, že nebude oprávněným do pěti (5) let od podpisu této smlouvy realizována 

stavba na služebném pozemku a/nebo nebude v termínu uvedeném výše předložen zaváza-
nému geometrický plán se zaměřením stavby, ruší se tato smlouva od samého počátku.  

 
 

IV. 
 

1. Obsahem budoucí smlouvy bude zřízení služebnosti spočívající ve strpění vstupu a vjezdu 
pro opravy a údržbu stavby koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klu-
bu na služebných pozemcích uvedených v rozsahu dle geometrického plánu (čl. II. odst. 2 
výše), a to ve prospěch oprávněného (dále též „služebnost“).  

 
2. Oprávněný se zavazuje, že výkonem práv vyplývajících ze služebnosti bude do vlastnic-

kých práv zavázaného zasahovat jen v nezbytné míře v rámci účelu, pro který bude služeb-
nost zřízena, a to vždy s vědomím strany zavázané. 

 
 

V. 
 

1. Služebnost bude vložena do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu na ná-
klady zavázaného.  

 
2. Účastníci této smlouvy se dohodli, že služebnost dle budoucí smlouvy bude zřízena bez-

úplatně na dobu životnosti stavby.  
 
 

VI. 
 
1. Tato smlouva o budoucí smlouvě je podkladem pro vydání územního souhlasu, popř. 

územního rozhodnutí (stavebního povolení).  
 
 
 

VII. 
 

1. Nedílnou součástí této smlouvy je snímek z katastrální mapy se zákresem stavby týkající se 
služebnosti. 

 
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotove-

ní. 
 
3. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Sta-

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

 
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána po jejich vzájemném projednání a dle 

jejich vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
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5. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. ………….. ze    
    dne ………. 
 
 
V Liberci dne: .................. 
 
oprávněný                               zavázaný 
 
 
.......................................                  ........................................... 
za statutární město Liberec                                               
Tibor Batthyány  
primátor                                         
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Příloha č. 2: Smlouva o výpůjčce 7/15/0069 
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Příloha č. 3: Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 7/15/0069 
 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o výpůjčce č. 7/15/0069 
 

Půjčitel:        Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec l, 

                      zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města  

                      IČ: 00262978 

 

                      na straně jedné (dále jen „půjčitel“) 

 

 

Vypůjčitel:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

                      se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, 

                      zastoupená plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku              

                      IČ:72050501  

                

               na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“) 

společně také jako „smluvní strany“ 

 

uzavírají podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke 
smlouvě o výpůjčce č. 7/15/0069 ze dne 14. 9. 2015 (dále jen „Smlouva“). 

I. 

Tento dodatek vychází z ujednání obsažených ve Smlouvě a mění ustanovení stávající 
Smlouvy následujícím způsobem: 

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV Smlouvy a nově zní: 
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 31. 1. 2016 

 
II. 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy č. 7/15/0069 ze dne 14. 9. 2015. 
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále v platnosti. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, při čemž jeden z nich obdrží vypůj-
čitel a dva slouží potřebám půjčitele. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 20. Schůzi rady města Liberec konané dne 

18. 11. 2015 usnesením č. xxx/2015. Zveřejnění záměru prodloužení výpůjčky pro-
běhlo od 3. 11. 2015 do 18. 11. 2015.  

6. Smluvní stravy souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách sta-
tutárního města Liberec (www.liberec.cz). 
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7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
V Liberci, dne ………………   V Liberci, dne …………………… 
 
 
 
………………………………..   …………………………………….. 
      Tibor Batthyány           plk. Ing. Vladimír Libnar 
       Primátor města     náměstek ředitele pro ekonomiku 
Statutární město Liberec       Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
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Příloha č.1 - Smlouva o zřízení věcného břemene  
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah : Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Ostašov, Karlov 
ve věci optimalizace, posílení spojů na lince č.16 plánuje DPMLJ s účinností od 
13.12.2015 změnu jízdního řádu na této lince. V rámci této změny dojde k navýšení 
ujetých vzkm na lince č.16 o 10tis. vzkm/rok.   
Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Horská, Rudolfov ve věci optima-
lizace, posílení spojů na lince č.18 plánuje DPMLJ s účinností od 13.12.2015 změnu jízd-
ního řádu na této lince. V rámci této změny dojde k navýšení ujetých vzkm na lince č.18 
o 15tis. vzkm/rok.   
 
 

1) Změna jízdního řádu na lince č. 16: 
 

Připravované změny na lince č.16 (akceptace připomínek): 

Pracovní den 
Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 4:50 z Ostašova do Karlova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 7:30 z Ostašova do Karlova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 14:25 z Ostašova do Karlova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 15:05 z Ostašova do Karlova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 16:05 z Ostašova do Karlova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 16:45 z Ostašova do Karlova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 23:20 z Karlova do Machnína 

 
Sobota, neděle a svátky 
Prodloužení spoje z Fügnerovy v 7:22 z Ostašova do Machnína 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 23:20 z Karlova do Machnína 

 

2) Změna jízdního řádu na lince č. 18: 
 

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Horská, Rudolfov ve věci optimalizace, posílení 
spojů na lince č.18 plánuje DPMLJ s účinností od 13.12.2015 změnu jízdního řádu na této lince. 
V rámci této změny dojde k navýšení ujetých vzkm na lince č.18 o 15tis. vzkm/rok.   

Připravované změny na lince č.18 (akceptace připomínek): 

Pracovní den 
Prodloužení spoje z Fügnerovy v 7:36 ze Škola Kateřinky do Rudolfova 

Nový spoj z Rudolfova v 8:11 do Fügnerovy 

Spoj z Rudolfova v 8:36 posunut na 8:45 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 9:28 ze Škola Kateřinky do Rudolfova 

Nový spoj z Rudolfova v 9:54 do Fügnerovy 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 13:00 z U Pramenů do Rudolfova 

Prodloužení spoje z Fügnerovy ve 13:20 z U Pramenů do Škola Kateřinky 

Nový spoj z Rudolfova ve 13:26 do Fügnerovy 

Nový spoj z Fügnerovy ve 13:35 do Škola Kateřinky 

Spoj linky č. 53 ze Škola Kateřinky ve 14:15 do Fügnerovy nově jako linka č. 18 
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Prodloužení spoje z Fügnerovy v 17:15 z Blanická do Rudolfova 

Nový spoj z Fügnerovy v 17:45 do U Pramenů 

Nový spoj z Rudolfova v 17:45 do Fügnerovy 

Nový spoj z U Pramenů v 18:30 do Fügnerovy 

Prodloužení spoje z Fügnerovy v 19:10 ze Škola Kateřinky do Rudolfova 

Nový spoj z Rudolfova v 19:36 do Fügnerovy 

Spoj z Fügnerovy ve 20:00 do Rudolfova posunut na 20:20 

Spoj z Fügnerovy ve 21:00 na Blanickou zrušen 

Spoj z U Pramenů ve 21:18 do Fügnerovy zrušen 

Spoj z Fügnerovy ve 22:00 na Blanickou posunut na 21:40 

 
 

Sobota, neděle a svátky 
V neděli nový spoj ve 4:50 z Fügnerovy do U Pramenů 

V neděli nový spoj v 5:52 z Fügnerovy do Rudolfova 

V neděli nový spoj v 6:15 z Rudolfova do Fügnerovy 

V neděli nový spoj v 7:15 z Rudolfova do Fügnerovy 

V neděli posun spoje ve 6:35 z Fügnerovy na 6:52 a prodloužení z Blanická do Rudolfova 

 

Výše uvedené úpravy jízdních řádů linek č.16 a 18 byly projednány dne 6.10.2015 za účasti 
člena představenstva společnosti DPMLJ Mgr. Jiřího Římánka, členky Zastupitelstva města 
Liberce MUDr. Kateřiny Absolonové, členky Zastupitelstva města Liberce Pavly Haidlové  a 
Ing. Milana Porše, předsedy sdružení občanů Společnost občanů Machnína, o.s. a člena  
Osadního výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku. 

Dne 15.10.2015 bylo projednáno se zástupcem Rudolfova, Mgr. Jitkou Mrázkovou (předsed-
kyní Občanského sdružení). 

Dále byla věc projednána dne 27.10.2015 s náměstkem primátora pro technickou správu ma-
jetku města Tomášem Kyselou, dne 29.10.2015 se zástupci KORID LK, dne 9.11.2015 Do-
pravní komisí města Liberce a dne 12.11.2015 Představenstvem společnosti DPMLJ.  

 

 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 
 
Doporučení odboru 
 
Odbor správy veřejného majetku doporučuje Radě města Liberce schválit navržené usnesení. 
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Příloha č. 1 Návrh dodatku č. 24 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty v provozu městské hromadné dopravy. 

 
č.j. DPMLJ:  ............./2015 

č.j. SML: ...................... 

Dodatek č. 24  

 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 

hromadné dopravy ze dne 1.5.2009 (dále jen Smlouva) 

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

 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený mezi 

Statutárním městem Liberec, 

IČ:  00262 978, 

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

Zastoupeným:  Tiborem Batthyánym, primátorem,   

 

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

 

a 

 

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

IČ  473 11 975  

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,  

Zastoupeným:    Ing. Martinem Čulíkem, předsedou představenstva a  

  Prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, PhD., místopředsedou představenstva 

 

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

 

 

Článek I. 

Důvod dodatku Smlouvy 

Dodatek je vypracován za účelem stanovení parametrů Smlouvy – úprava smluvní výše 

příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu – 

provozu MHD v roce 2015.  

 

Poznámka:  Platební podmínky měsíčních zálohových plateb a následných vyúčtování se 

řídí i nadále Dodatkem č.18 Smlouvy ze dne 17.2.2015. 

 

 

Článek II. 

Předmět dodatku Smlouvy 

1) Tímto Dodatkem se stanovují parametry Smlouvy pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
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2) Stanovují se nové přílohy dle Čl.XIII., odst. 5 Smlouvy, které definují parametry 

smluvního vztahu na období  od 1.1.2015 do 31.12.2015 a to:  

 příloha č. 1 (strany 1-4) 

 příloha č. 2 (strany 1a, 1b, 2a, 2b) 

 příloha č. 3 (strany a, b, c) 

 příloha č. 4 (strana 1) 

 

3) Úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2015 je stanovena ve výši 195,000.000 Kč.  

 

 

 

Článek III. 

Ostatní 

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

v platnosti beze změny.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1) Dodatek je uzavřen na období kalendářního roku 2015. Dodatek nabývá platnosti a 

účinnosti dnem podpisu účastníků a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou 

smluvní stranu. 

2) Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne xy 2015 usnesením č. xy/2015. 

3) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

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

uvedených v této smlouvě. 

 

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

 

Za DPMLJ:       Za SML:  

 

 

 

 

 

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

Ing. Martin Čulík     Tibor Batthyány 

předseda představenstva    primátor 

 

 

 

 

 

………………………….… 

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

místopředseda představenstva  
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Příloha č. 1 – seznam služebních vozidel a vozidel vedení města pro parkování v zóně regulo-
vaného stání, konkrétně v zóně rezidentsko-abonentní 

 

RZ: Přidělení: 

4L3 9797 odbor správy veřejného majetku 

3L5 7600 odbor správy veřejného majetku 

LBN 86 - 01 odbor ekologie a veřejného prostoru 

3L0 9502 odbor správy veřejného majetku 

2L2 6778 odbor kancelář tajemníka 

2L8 0010 odbor sociální péče 

3L5 8618 odbor sociální péče 

2L7 9119 odbor majetkové správy 

3L9 2711 odbor dopravy 

2L7 6006 odbor majetkové správy 

2L1 6166 odbor životního prostředí 

1L1 0622 odbor stavební úřad 

1L3 7111 odbor správy veřejného majetku 

3L8 2525 odbor kancelář tajemníka  

4L7 7747 odbor kancelář tajemníka  

2L6 6111 odbor majetkové správy 

2L6 6112 odbor kancelář primátora 

LBN 86 - 28 odbor hlavního architekta 

3L1 2944 odbor správy veřejného majetku 

4L7 7477 primátor města 

3L3 5313 náměstek primátora města 
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Příloha č. 2 - rozšířením výjimky parkování v zóně regulovaného stání na parkovacích mís-
tech návštěvnického stání a rezidentsko-abonentního stání 
 

RZ: Přidělení: 

2L2 6778 odbor kancelář tajemníka 

3L8 2525 odbor kancelář tajemníka  

4L7 7747 odbor kancelář tajemníka  

2L6 6112 odbor kancelář primátora 

4L7 7477 primátor města 

3L3 5313 náměstek primátora města 

Bez SPZ náměstek primátora města 

Bez SPZ náměstek primátora města 
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
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veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Osoba zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností této veřejné zakázky:  

 Mgr. Lukáš Máchal 

se sídlem:  Praha 5, Smíchov, Plzeňská 1972/158 

IČ:  71468641 

DIČ:  CZ7912012526 

Telefon: +420 776 747 897 

E-mail: machal@ak-mb.cz 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech 

rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen 

„vyhláška“) tímto pro účely oznámení o zahájení veřejné zakázky veřejného zadavatele 

odůvodňuje níže uvedené v rámci shora nadepsané veřejné zakázky: 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  

dle ustanovení § 1 Vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Rozsah dle ustanovení § 1 

písm. a) až d) Vyhlášky č. 

232/2012 Sb. 

Odůvodnění 

a) popis potřeb, které 

mají být splněním 

veřejné zakázky 

naplněny 

Hlavním cílem a potřebou zadavatele, které mají být 

naplněny zadáním této veřejné zakázky, je dlouhodobá 

garance stabilních dodávek tepelné energie pro dotčené 

objekty, které spravuje zadavatel (Statutární město Liberec) a 

objekty, které využívají jeho příspěvkové organizace 

(především základní a mateřské školy) a akciové společnosti, 

a to od 1. 1. 2016. Potřebou zadavatele mimo jiné je, aby při 

zajištění předmětných dodávek tepelné energie pro dotčené 

objekty zadavatele došlo také k naplnění technických, 

ekonomických a environmentálních závazků zadavatele. 

Odůvodnění veřejné zakázky 
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
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b) popisu předmětu 

veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který 

zajistí řádné a včasné plnění dodávek spočívajících 

v zásobování tepelnou energií pro 48 objektů zadavatele 

(Statutárního města Liberec) napojených na systém 

centrálního zásobování tepelnou energií.  

Z dotčených 48 objektů zadavatele, které budou zásobovány 

tepelnou energií na základě zadání této veřejné zakázky, je 18 

objektů přímo spravováno zadavatelem, 29 objektů je 

využíváno příspěvkovými organizacemi zadavatele a 1 

objekt je využíván akciovou společností zadavatele. Bližší 

specifikace těchto objektů bude uvedena v zadávacích 

podmínkách této veřejné zakázky. 

Celkový předpokládaný roční odběr tepelné energie v rámci 

zajištění dodávek do dotčených 48 objektů zadavatele činí cca 

62 tis. GJ / ročně (s ohledem na odběry tepelné energie 

realizované v kalendářním roce 2013 a 2014). 

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v Oznámení 

předběžných informací na základě CPV kódů předmětu 

veřejné zakázky: 65400000-7, 09324000-6 a 09320000-8. 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu 

veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele 

Mezi potřebami zadavatele a předmětem veřejné zakázky je 

přímá vazba. Pouze splněním veřejné zakázky bude možné 

zabezpečit a garantovat plnohodnotné zajištění stabilních 

dodávek tepelné energie pro dotčené objekty zadavatele 

(Statutárního města Liberec). 

Bez realizace veřejné zakázky by zcela prokazatelně nebylo 

možno splnit plánovaný cíl a naplnit potřeby zadavatele 

uvedené výše. Pouze realizací veřejné zakázky v rozsahu 

shora uvedeného je možno splnit plánovaný cíl této veřejné 

zakázky. 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné 

zakázky 

Veřejný zadavatel předpokládá zahájení zadávacího řízení na 

konci listopadu 2015. Po ukončení zadávacího řízení a výběru 

nejvhodnější nabídky bude neprodleně zahájeno plnění 

veřejné zakázky, kdy předpokládaný termín zahájení plnění 

je od dne 1. 1. 2016 a předpokládaný termín splnění a 

ukončení veřejné zakázky je 31. 12. 2020, tj. tato veřejná 

zakázka bude zadána na dobu 5 let ode dne zahájení plnění 

veřejné zakázky vybraným uchazečem. 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle ustanovení § 2 vyhlášky 

Rozsah dle ustanovení § 1 

písm. a) až d) a § 2 písm. 

a) a b) Vyhlášky č. 

232/2012 Sb. 

Odůvodnění 

a) popis potřeb, které 

mají být splněním 

veřejné zakázky 

naplněny 

Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného 

oznámení nedošlo ke změně. 

b) popisu předmětu 

veřejné zakázky 

Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného 

oznámení došlo pouze ke drobné změně spočívající 

v upřesnění počtu dotčených objektů, kterých se týkají 

zadávané dodávky tepelné energie. Namísto původních 

předpokládaných 50 objektů se bude jednat o 48 objektů, kdy 

18 objektů je přímo spravováno zadavatelem, 29 objektů je 

využíváno příspěvkovými organizacemi zadavatele a 1 

objekt je využíván akciovou společností zadavatele. Ostatní 

vymezení předmětu veřejné zakázky oproti odůvodnění 

účelnosti pro účely předběžného oznámení zůstává beze 

změn. 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu 

veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele 

Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného 

oznámení nedošlo ke změně. 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné 

zakázky 

Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného 

oznámení nedošlo ke změně. 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel 

zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. 

Riziko neobdržení dostatečného počtu nabídek zadavatel 

zohlednil při způsobu zadávání této veřejné zakázky 

prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění dle 

ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona (dále jen „JŘSU“). 

Danou veřejnou zakázku je reálně schopen splnit pouze jeden 

dodavatel, který disponuje požadovanými technickými a 

technologickými prostředky pro zajištění plnění předmětu 

této veřejné zakázky, kdy zároveň prokazatelně existuje 

objektivní nemožnost ostatních dodavatelů na relevantním 

trhu poskytnout zadavateli jím požadované a zadávané 

plnění. Z tohoto důvodu pro zadavatele tedy neexistuje jiné 

řešení, než zadat veřejnou zakázku jednomu konkrétnímu 

dodavateli (tj. Teplárna Liberec, a.s.). Nerealizací předmětu 

zakázky s dotčeným dodavatelem a neuzavřením smlouvy 

by mohly zůstat vymezené objekty zadavatele bez přísunu 

zdroje tepelné energie.  

Bližší odůvodnění použití JŘBU je uvedeno v čl. 4 příslušné 

Výzvy a Zadávací dokumentace v rámci tohoto zadávacího 
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řízení. 

Veřejný zadavatel může 

vymezit varianty 

naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné 

zakázky 

Plánovaný cíl a potřeby veřejné zakázky vychází ze schválené 

Výzvy k podání nabídek (Výzvy k jednání) a Zadávací 

dokumentace a jejích příloh. Zadavatel v rámci této veřejné 

zakázky neshledal existenci variantního řešení vedoucího k 

naplnění předmětu veřejné zakázky. Stanovený způsob 

plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími 

podmínkami uvedenými v příslušné Zadávací dokumentaci a 

jejích přílohách je proto jedinou možností naplnění podmínek 

a požadavků zadavatele v této veřejné zakázce. 

Dále vzhledem k neexistenci alternativního dodavatele 

centrálního tepla pro dotčených 48 objektů na území 

Statutárního města Liberec, který by byl technicky a 

technologicky schopen zajistit dodávky předmětné tepelné 

energie, je realizace veřejné zakázky formou jednacího řízení 

bez uveřejnění za podmínek užití § 23 odst. 4 písm. a) zákona 

jedinou variantou naplnění potřeby zadavatele. 

Veřejný zadavatel může 

vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka 

plnění plánovaného cíle 

Pouze realizací předmětu této veřejné zakázky dojde k 

naplnění plánovaného cíle a potřeb, tj. zabezpečení dodávek 

tepelné energie pro dotčených 48 objektů dle shora 

uvedeného. Realizací veřejné zakázky a uzavřením příslušné 

smlouvy s dodavatelem centrálního tepla budou plánované 

cíle naplněny zcela. 

Zadavatel může uvést 

další informace 

odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky 

Zadavatel další informace neuvádí, vše podstatné je uvedeno 

v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na dodávky podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky 

Technický kvalifikační 

předpoklad 

Odůvodnění 

Odůvodnění 

přiměřenosti požadavků 

na seznam významných 

dodávek. (Veřejný 

zadavatel povinně vyplní, 

pokud požadovaná 

finanční hodnota všech 

významných dodávek činí 

v souhrnu minimálně 

trojnásobek 

předpokládané hodnoty 

veřejné 

zakázky.) 

Zadavatel takový požadavek v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů stanovil, když požadavek na 

předložení seznamu významných dodávek je stanoven v 

souladu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona. Tento kvalifikační 

předpoklad je stanoven jako požadavek na doložení 

referenčního listu, tj. seznamu významných dodávek 

obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky 

realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech 

obsahujícího alespoň 1 významnou zakázku spočívající 

v dodávce tepelné energie v následujícím rozsahu: 

- zajištění kontinuálních dodávek tepelné energie pro jednoho či více 

zákazníků (odběratelů) po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců v min. 

objemu 30 000 GJ/rok za období 12 měsíců; a zároveň 
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- zajištění provozu energetického zdroje na výrobu elektřiny a tepla 

po dobu více než 24 měsíců 

Přílohou referenčního listu, obsahujícího seznam 

významných zakázek, musí být ke každé uvedené referenční 

zakázce: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly 

služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby 

poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 

2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

Stanovený požadavek zadavatel považuje za naprosto 

přiměřený, přičemž odpovídá složitosti a náročnosti zajištění 

plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Stanovený 

požadavek na doložení seznamu významných dodávek 

nedosahuje v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 

písm. a) vyhlášky, tudíž se odůvodnění přiměřenosti 

požadavků dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky na 

tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

Odůvodnění 

přiměřenosti požadavku 

na předložení seznamu 

techniků či technických 

útvarů.  

(Veřejný zadavatel 

povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení 

seznamu více než tří 

techniků nebo technických 

útvarů.) 

 

Zadavatel takový požadavek v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů stanovil, když požadavek na 

předložení seznamu odborných technických pracovníků, jež 

se budou podílet na plnění veřejné zakázky, je stanoven v 

souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Tento kvalifikační 

předpoklad je stanoven jako požadavek na doložení seznamu 

techniků a odborných pracovníků obsahující osoby splňující 

následující požadavky: 

- min. 3 specializovaných technických pracovníků s min. 3 

letou praxí v oboru odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky 

zaměřené na obsluhu zařízení pro dodávky tepla. 

Přílohou seznamu techniků tj. seznamu odborných 

technických pracovníků dle shora uvedených požadavků, 

musí být ke každému uvedenému technickému pracovníkovi 

profesní životopis. 

Stanovený požadavek zadavatel považuje za naprosto 

přiměřený, přičemž odpovídá složitosti a náročnosti zajištění 

plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Stanovený počet 

odborných pracovníků nedosahuje v souhrnu více než 3 osob 

ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky, tudíž se 

odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 

2 písm. b) vyhlášky na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 
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Odůvodnění 

přiměřenosti požadavku 

na předložení popisu 

technického vybavení a 

opatření používaných 

dodavatelem k zajištění 

jakosti a popis zařízení či 

vybavení dodavatele 

určeného k provádění 

výzkumu. 

Zadavatel takový požadavek v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů nestanovil. 

Odůvodnění 

přiměřenosti požadavku 

na provedení kontroly 

výrobní kapacity 

veřejným zadavatelem 

nebo jinou osobou jeho 

jménem, případně 

provedení kontroly 

opatření týkajících se 

zabezpečení jakosti a 

výzkumu. 

Zadavatel takový požadavek v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů nestanovil. 

Odůvodnění 

přiměřenosti požadavku 

na předložení vzorků, 

popisů nebo fotografií 

zboží určeného k dodání. 

Zadavatel takový požadavek v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů nestanovil. 

Odůvodnění 

přiměřenosti požadavku 

na předložení dokladu 

prokazujícího shodu 

požadovaného výrobku 

vydaného příslušným 

orgánem. 

Zadavatel takový požadavek v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů nestanovil. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na služby dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu ustanovení § 8 zákona, nikoliv 

veřejnou zakázkou na služby. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 

odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu ustanovení § 8 zákona, nikoliv 

veřejnou zakázkou na stavební práce. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle 

ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  

dle ustanovení § 4 vyhlášky 

Obchodní podmínka Odůvodnění: 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící delší lhůtu 

splatnosti faktur než 30 

dnů. 

Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách 

(příp. smlouvě) nestanovil.  

Splatnost faktur je stanovena ve lhůtě 30 dnů. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 

dodavatelem třetím 

osobám ve výši 

přesahující dvojnásobek 

předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky. 

Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách 

(příp. smlouvě) nestanovil.  

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek 

bankovní záruky vyšší 

než je 5 % ceny veřejné 

zakázky. 

Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách 

(příp. smlouvě) nestanovil. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek 

záruční lhůtu delší než 24 

měsíců. 

Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách 

(příp. smlouvě) nestanovil. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu 

za prodlení dodavatele 

vyšší než 0,2% 

z předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky za každý 

den prodlení. 

Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách 

(příp. smlouvě) nestanovil. 

 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu 

za prodlení zadavatele s 

úhradou faktur vyšší než 

0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách 

(příp. smlouvě) nestanovil. 

Je stanoven pouze smluvní úrok z prodlení v maximální výši 

0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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Odůvodnění vymezení 

dalších obchodních      

podmínek dle § 4 odst. 2. 

Veřejný 

zadavatel odůvodní 

vymezení obchodních 

podmínek veřejné zakázky 

na dodávky a 

veřejné zakázky na služby 

ve vztahu ke svým 

potřebám a k rizikům 

souvisejícím s 

plněním veřejné zakázky 

 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil obchodní 

podmínky pro předložení smlouvy o dodávce tepelné 

energie, které jsou obvyklé pro zakázky s obdobným 

předmětem plnění.  

Požadavek na předložení návrhu smlouvy o dodávce tepelné 

energie vychází z obecně závazných právních předpisů 

vztahujících se k předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. 

zejména zákon č. 82/20112 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, dále zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platné znění, 

včetně prováděcí vyhlášky č. 450/2009 Sb., a v neposlední 

řadě také zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. 

Relevance těchto právních předpisů byla zohledněna při 

požadavcích na obchodní podmínky zadavatele, a to zejména 

z důvodu specifik předmětu plnění této veřejné zakázky, 

kterým jsou dodávky tepelné energie. 

Požadavky na obchodní podmínky jsou definovány ve 

vztahu k potřebám zadavatele a rizikům příslušných 

dodávek, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, a to tak, 

aby bylo zajištěno kontinuální, řádné a včasné plnění 

dodávek tepelné energie do všech 48 dotčených objektů, 

které jsou zároveň definovány jako odběrná místa dodávek 

tepelné energie.  

Rizika cen dodávek tepelné energie, které jsou předmětem 

této veřejné zakázky, a jejich případné změny, zadavatel 

zohlednil v závazných podmínkách pro stanovení ceny 

dodávek tepelné energie, tj. cenových ujednáních, které 

vycházejí ze zákona č. 526/1990 Sb. (včetně prováděcí 

vyhlášky č. 450/2009 Sb.) a dále jsou stanoveny v souladu 

s planým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního 

úřadu pro každý kalendářní rok. Ekonomickou výhodnost 

cen dodávek tepelné energie zadavatel dále zajistil v rámci 

požadavku na předložení slevy ze strany dodavatele. Rizika 

při případném měření odběru dodané tepelné energie 

zadavatel upravil povinností dodavatele spočívající 

v osazení, zapojení, udržování a pravidelném ověřování 

správnosti měřících zařízení. 

Potřebu dostatečného kvantitativního zajištění dodávek 

tepelné energie do příslušných odběrných míst, tj. 48 

dotčených objektů, zadavatel zohlednil začleněním 

předpokládaného množství dodané tepelné energie na 

základě odběrových diagramů. 

Potřebu zajištění dodávek tepelné energie po celou dobu 

plnění předmětu této veřejné zakázky zadavatel zohlednil 
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v pevně stanovené době, na kterou budou uzavřeny 

příslušné smlouvy o dodávkách tepelné energie (tj. od 1. 1. 

2016 do 31. 12. 20120), kdy navíc rizika ukončení každé 

takové smlouvy zadavatel zohlednil v podmínkách ukončení 

smlouvy, a to zejména adekvátními důvody ukončení 

smlouvy o dodávce tepelné energie a dále i přiměřeně 

stanovenými výpovědními lhůtami. Současně byly upraveny 

i podmínky přechodu práv a povinností při zániku některé 

ze smluvních stran smlouvy o dodávce tepelné energie. 

Potřebu řádného zajištění dodávek tepelné energie do 

příslušných odběrných míst, tj. 48 dotčených objektů, 

zadavatel zohlednil v obchodních podmínkách 

specifikujících zabezpečení těchto dodávek, a to zejména dle 

parametrů a obecných pravidle daných závaznými právními 

předpisy a technickými normami. Zároveň zadavatel vzal 

v úvahu i možné omezení či přerušení dodávek tepelné 

energie, které je ošetřeno stanovením závazných lhůt 

k oznámení omezení či přerušení těchto dodávek. 

Veškeré další obchodní podmínky ve vztahu k potřebám 

zadavatele a k rizikům plnění předmětu této veřejné zakázky 

jsou uvedeny v čl. 12 příslušné Výzvy a Zadávací 

dokumentace. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  

podle ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky 

Veškeré odborné podmínky pro plnění předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny 

v zadávacích podmínkách v souladu a rozsahu ustanovení § 44 odst. 3 písm. b) zákona, a 

to konkrétně v čl. 3 příslušné Zadávací dokumentace dále obchodních podmínkách 

budoucí smlouvy o dodávkách tepelné energie. Rozsah vymezených charakteristik, popisů 

a podmínek poskytování příslušných dodávek vymezených v zadávacích podmínkách 

nikterak nepřesahuje dotčená zákonná ustanovení, neboť neobsahuje žádné technické či 

zvláštní technické požadavky zadavatele. Zadavatel stanovil technické požadavky na 

předmět plnění veřejné zakázky tak, aby byly z technického hlediska pro dodavatele 

možné, a aby byly naplněny požadavky zadavatele na kvalitativní a ekonomickou stránku 

poskytovaných dodávek. 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  

dle ustanovení § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Není stanoveno 

v souladu s § 79 odst. 6 

ZVZ, neboť nebude 

hodnocení nabídky 

prováděno 

V rámci JŘBU vyzývá zadavatel s poukazem na důvody 

použití JŘBU uvedené výše v této Zadávací dokumentaci 

pouze jediného zájemce, proto ve smyslu § 79 odst. 6 zákona 

nebude hodnocení nabídky prováděno. Zadavatel tudíž 

neuvádí údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona, 

neboť veřejná zakázka je zadávána pouze jedinému zájemci 
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(uchazeči). 
 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky  

dle ustanovení § 7 vyhlášky 

Předpokládaná hodnota 

této veřejné zakázky 

Odůvodnění 

150.000.000,- Kč bez DPH 

až  

200.000.000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky byla 

zadavatelem stanovena v souladu s § 13 a násl. zákona 

v rozsahu 150.000.000,- Kč bez DPH až 200.000.000,- Kč bez 

DPH. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 

stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího 

z plnění veřejné zakázky. Tato předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky spočívající v platbách za odběr tepelné 

energie v rámci zajištění dodávek do dotčených 48 objektů 

centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů byla 

stanovena s ohledem na odběry tepelné energie realizované v 

předešlých kalendářních letech 2013 a 2014. 

V Liberci, dne 2. 12. 2015 

 Tibor Batthyány, primátor 

  Statutární město Liberec 
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

  

A 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

jednacího řízení bez uveřejnění 

ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, 

veřejné zakázky na dodávky 

s názvem: 
„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně 

objektů, které využívají příspěvkové organizace a 

společnosti města“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument slouží jako výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění ve 

smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a současně jako 

zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 písm. c) a dále ustanovení § 44 a 

následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

 

 

V Liberci, dne 2. 12. 2015 
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1. Preambule 

1.1 Vymezení veřejné zakázky dle zákona 

Tato veřejná zakázka je na základě rozhodnutí zadavatele zadávána formou jednacího řízení 

bez uveřejnění (dále jako „JŘBU“) ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jako „zákon“). Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ve 

smyslu ustanovení § 8 a násl. zákona.  

1.2 Pojmy a znění Zadávací dokumentace  

Tento dokument slouží jako výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění ve 

smyslu ustanovení § 34 zákona (dále také jen „Výzva“). Tento dokument zároveň slouží jako zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 písm. c) a dále ustanovení § 44 a následujících zákona 

(dále také jen „Zadávací dokumentace“) a je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky (dále také jen „nabídka“). Práva a povinnosti zadavatele a zájemců resp. 

uchazečů resp. dodavatelů (dále pro účely této Zadávací dokumentace jen „zájemce“) v rámci 

zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona. 

Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá uchazeč (zájemce) plně a bez výhrad 

veškeré podmínky této Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných dodatků k této části 

zadávacích podmínek. Předpokládá se, že uchazeč (zájemce) před podáním nabídky pečlivě 

prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této Zadávací dokumentaci 

jako součásti zadávacích podmínek a bude se jimi plně řídit.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče (zájemce) k zadávacím podmínkám 

tohoto zadávacího řízení obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv taková výhrada znamená vyřazení 

nabídky a vyloučení uchazeče (zájemce) ze zadávacího řízení. 

Pojmy používané v této Zadávací dokumentaci mají význam definovaný příslušnými 

ustanoveními zákona, zejména ve smyslu definovaném v ustanovení § 17 zákona, a mají být 

vykládány v kontextu příslušných ustanovení zákona.  

V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a jejími přílohami, jsou rozhodující údaje 

uvedené v Zadávací dokumentaci. To platí rovněž v případě rozdílů v definici či ve významu pojmů 

používaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. V případě rozporů mezi písemným 

(listinným) vyhotovením Zadávací dokumentace a elektronickou verzí Zadávací dokumentace, má 

přednost písemné (listinné) vyhotovení Zadávací dokumentace. 

1.3 Uveřejnění zadávacího řízení a identifikace veřejné zakázky 

Zadání veřejné zakázky a toto JŘBU se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Toto zadávací 

řízení bylo zahájeno ve smyslu § 26 odst. 3 písm. a) zákona dnem odeslání výzvy k jednání v JŘBU. 

Tato Výzva a Zadávací dokumentace navazuje na Výzvu k jednání ze dne 2. 12. 2015 a dále ji 

upřesňuje. 

V rámci tohoto zadávacího řízení bylo zároveň uveřejněno Oznámení předběžných informací na 

Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) pod ev. č. zakázky: 525629 . Další informace o tomto 

zadávacím řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele,. tj. zakazky.liberec.cz.  
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2. Identifikace zadavatele 

2.1  Identifikace centrálního zadavatele 

Centrální zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem: Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ: 00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen: Tiborem Batthyánym, primátorem 

2.2 Identifikace osoby zastupující centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 151 zákona 

Osoba zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností této veřejné zakázky:  

 Mgr. Lukáš Máchal 

se sídlem:  Praha 5, Smíchov, Plzeňská 1972/158 

IČ:  71468641 

DIČ:  CZ7912012526 

Telefon: +420 776 747 897 

E-mail: machal@ak-mb.cz 

2.3 Informace o centrálním zadávání 

Centrální zadavatel identifikovaný v čl. 2 odst. 2.1 této Výzvy a Zadávací dokumentace 

realizuje tímto zadání této veřejné zakázky formou JŘBU, a to veřejné zakázky na dodávky tepelné 

energie blíže specifikované v čl. 3 této Výzvy a Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka bude 

zadávána formou tzv. centralizovaného zadávání s tím, že centrální zadavatel provádí zadávací řízení 

a zadává tuto veřejnou zakázku z části na účet svůj ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona, v případě 

dodávek tepelné energie pro objekty spravované přímo centrálním zadavatelem, a dále na účet 

pověřujících zadavatelů ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona, v případě dodávek tepelné 

energie pro objekty spravované pověřujícími zadavateli. Seznam jednotlivých pověřujících zadavatelů 

je uveden v Příloze č. 1 této Výzvy a Zadávací dokumentace. Centrální zadavatel a jednotliví 

pověřující zadavatelé budou následně s vybraným dodavatelem uzavírat za podmínek vzešlých ze 

zadání této veřejné zakázky smlouvy o dodávkách tepelné energie. Pakliže se v zadávací dokumentaci 

vyskytuje pojem zadavatel, resp. zadavatelé, má se na mysli centrální zadavatel a pověřující 

zadavatelé v rámci centrálního zadávaní, není-li výslovně stanoveno jinak. 

3. Předmět veřejné zakázky 

3.1 Název veřejné zakázky 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové 

organizace a společnosti města“ 

3.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění 

dodávek spočívajících v zásobování tepelnou energií pro 48 objektů zadavatele (Statutárního města 

Liberec) napojených na systém centrálního zásobování tepelnou energií.  

Z dotčených 48 objektů zadavatele, které budou zásobovány tepelnou energií na základě zadání 

této veřejné zakázky, je 18 objektů přímo spravováno zadavatelem, 29 objektů je využíváno 

příspěvkovými organizacemi zadavatele a 1 objekt je využíván akciovou společností zadavatele (dále 

také jako „Dotčené objekty“). Bližší specifikace Dotčených objektů je uvedena v Příloze č. 2 této 

Výzvy a Zadávací dokumentace. 
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Celkový předpokládaný roční odběr tepelné energie v rámci zajištění dodávek do dotčených 48 

objektů zadavatele činí cca 62 tis. GJ / ročně (s ohledem na odběry tepelné energie realizované 

v kalendářním roce 2013 a 2014). 

3.3 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění  

Zadavatel požaduje v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky naplnění následujících 

specifických podmínek: 

a) Dodávka tepla/páry 

- Zadavatel požaduje pro zabezpečení svých potřeb a chodu „Dotčených objektů“ dodat 

teplo/páru do místa plnění, kterými jsou jednotlivé Dotčené objekty na území Statutárního 

města Liberec. 

b) Parametry dodávek tepla: 

- Médium: teplá voda upravená dle ČSN 07 7401 

- Teplota na přívodu: podle ekvitermní křivky 

- Minimální diferenční tlak:  20 kPa 

c) Parametry dodávek páry: 

- Teplota:  rozpětí 140 – 190oC  

- Tlak:  přetlak 0,2 – 0,9 MPa 

d) Podmínky a požadavky provozu:  

- Zadavatel požaduje uskutečnit dodávku tepla/páry do předávacích míst, kterými jsou 

jednotlivé Dotčené objekty na území Statutárního města Liberec. 

- Zadavatel požaduje zajistit dodávku tepla nepřetržitě celoročně. 

- Měření dodávky tepelné energie musí být prováděno dle zákona č. 505/1190, o metrologii 

v platném znění a v souladu se zákonem č. 458/2000, energetický zákon v platném znění. 

- Zadavatel požaduje předat údaje o měsíčních spotřebách tepelné energie v rámci každého z 

„Dotčených objektů“. 

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel byl držitelem licence udělené Energetickým regulačním 

úřadem dle zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 426/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

udělování licencí pro podnikání v energetickém odvětví, a to minimálně licence pro výrobu 

tepelné energie a rozvod tepelné energie. 

- Zadavatel požaduje zajistit nepřetržitou pohotovost pro řešení poruchových stavů. 

3.4 Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy a Zadávací dokumentace a 

v přílohách této Výzvy a Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky. Tyto požadavky je zájemce povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování 

své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny 

obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 

zájemce z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 

určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo 

označení původu, je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro plnění 

veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (ekvivalentních) řešení. 

3.5 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s § 

13 a násl. zákona v rozsahu 150.000.000,- Kč bez DPH až 200.000.000,- Kč bez DPH. Tato 
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předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího 

z plnění veřejné zakázky. 

3.6 Místo plnění předmětu veřejné zakázky 

Místem plnění této veřejné zakázky je území Statutárního města Liberec. Konkrétně jsou pak 

místem plnění jednotlivé Dotčené objekty, kterých se předmět této veřejné zakázky týká a do kterých 

bude vybraný uchazeč zajišťovat zadávané dodávky tepelné energie. Seznam veškerých Dotčených 

objektů je uveden v Příloze č. 2 této Výzvy a Zadávací dokumentace. 

3.7 Doba plnění předmětu veřejné zakázky 

Termíny plnění předmětu veřejné zakázky:  

Předpokládaný termín zahájení plnění:  1. 1. 2016 

Předpokládaný termín dokončení plnění:  31. 12. 2020 

3.8 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Dle klasifikace CPV se jedná o kód:  

65400000-7:   Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie 

09324000-6: Dálkové vytápění 

09320000-8: Pára, horká voda a související produkty 

4. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) 

zákona, neboť z důvodů technických, ochrany výhradních práv a důvodů vyplývajících ze zvláštního 

právního předpisu, může být zakázka plněna pouze určitým dodavatelem – zájemcem. 

Společnost Teplárna Liberec, a.s., IČ:, sídlem: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 

460 01 Liberec (dále jen „Teplárna Liberec, a.s.“), kterou se rozhodl zadavatel vyzvat k jednání 

v rámci tohoto zadávacího řízení zadávaného formou JŘBU, je v současné době pro výše uvedená 

odběrná místa (tj. Dotčené objekty) fakticky jediným dodavatelem, který je schopen zajistit dodávky 

v požadované kvalitě, rozsahu a objemu. 

Z důvodů nemožnosti zajistit plnění předmětu veřejné zakázky jiným dodavatelem, jsou tak 

splněny zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky v JŘBU, a to za naplněním podmínek daných 

ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona. V případě této veřejné zakázky vyplývá následující 

naplnění základních podmínek pro použití JŘBU dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona: 

Danou veřejnou zakázku je reálně schopen splnit pouze jeden dodavatel, který disponuje 

požadovanými technickými a technologickými prostředky pro zajištění plnění předmětu této veřejné 

zakázky, kdy zároveň prokazatelně existuje objektivní nemožnost ostatních dodavatelů na 

relevantním trhu poskytnout zadavateli jím požadované a zadávané plnění. Z tohoto důvodu pro 

zadavatele tedy neexistuje jiné řešení, než zadat veřejnou zakázku jednomu konkrétnímu dodavateli 

(tj. Teplárna Liberec, a.s.). 

Dotčené objekty jsou v současné době, z důvodů historických souvislostí spojených 

s dodávkami tepla, napojeny na systém centrálního zásobování teplem (SCZT) a odpojení od této 

soustavy dodávek tepla je z technického hlediska prakticky nemožné, stejně jako napojení jiného 

dodavatele tepla na tento SCZT. V takovém případě by totiž bylo nezbytné zpracovat projektovou 

dokumentaci, provést stavební a územní řízení, vyřešit otázky věcných břemen a dalších technických 

úprav v Dotčených objektech (např. nové rozvody, napojení technologií apod.), aby bylo možné vůbec 

uvažovat o jiném řešení dodávek tepla, kdy navíc realizace takové nové rozvodové sítě by znamenala 

vynaložení finančních nákladů dosahujících hodnoty celé této veřejné zakázky. Z těchto důvodů je 

možnost jiného dodavatele tepla pro Dotčené objekty nerealizovatelná, a to na základě technických a 
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technologických překážek, které v současné době vylučují jiné zajištění dodávek tepla než pouze 

prostřednictvím SCZT, ale také na základě ekonomických překážek, které by znamenaly porušení 

principů hospodárnosti, efektivnosti účelnosti nakládání s veřejnými prostředky.  

Další faktorem je skutečnost, že centrální zadavatel je zároveň v pozici akcionáře jediného 

možného dodavatele, tj. Teplárny Liberec, a.s., ve které vlastní 30% a dále je centrální zadavatel též 

vlastníkem 2,8 % primárních (parovodních) rozvodů a 10 % sekundárních rozvodů v rámci SCZT. 

Zajištění dodávek tepla do Dotčených objektů prostřednictvím jiného řešení než SCZT by tak došlo 

k významnému a nenávratnému poškození již realizovaných investic centrálního zadavatele, což by 

znamenalo negativní ekonomické důsledky s ohledem na principy hospodárnosti, efektivnosti 

účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. 

V neposlední řadě je také problematika dodávek tepla do Dotčených objektů úzce spjata 

s územním plánem Statutárního města Liberec (dále také jen „SML“) a dále s územní energetickou 

koncepcí SML. Dle územního plánu došlo obecně závaznou vyhláškou SML č. 2/2002 k vymezení 

koncepce energetického rozvoje města, kdy bylo území SML z hlediska forem zásobování teplem 

rozčleněno na oblasti centrální, mimocentrální a okrajové.  Především v oblasti centrální je regulativ 

z hlediska zásobování tepelnou energií připuštěn pouze ve formě SCZT, případně obnovitelných 

zdrojů energií a bezemisní technologie. V mimocentrální oblasti je podmíněně přípustná technologie 

zásobení energiemi zemním plynem, elektrickou energií, kapalnými palivy apod., avšak pouze za 

podmínky ekonomické efektivnosti, ekologické přijatelnosti, přijatelnosti z hlediska ochrany zdraví, a 

v neposlední řadě též nedostupnosti SCZT. Totéž platí i pro oblast okrajovou. Dotčené objekty se 

nachází v centrální a mimocentrální oblasti a z hlediska územní plánovací dokumentace je odpojení 

těchto objektů od SCZT vyloučeno. V neposlední řadě má předmět této veřejné zakázky dopad i na 

fungování a činnost spalovny odpadu TERMIZO, a.s., IČ: 64650251, sídlem: Dr. M. Horákové 571/56, 

460 06 Liberec 7 (dále jen „TERMIZO, a.s.“). Tato spalovna odpadu TERMIZO, a.s. je úzce spjata 

s územní energetickou koncepcí, ve které je zachování SCZT (včetně Spalovny TERMIZO, a.s.) 

jednoznačně podporováno zákonem o ochraně ovzduší a k modernizaci soustavy jsou připraveny 

dotace z OPŽP. Stabilizace SCZT je jednou z priorit platné státní energetické koncepce a také 

Programu zlepšování ovzduší zóny CZ05 Severovýchod, jejíž součástí je Liberecký kraj. V této 

souvislosti je zachování a rozvoj SCZT (včetně spalovny odpadu TERMIZO, a.s.) taktéž naplněním 

ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

 
 

5. Kvalifikační předpoklady – obecné vymezení 

Uchazeč (zájemce) v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační předpoklady ve 

smyslu ustanovení § 50 a násl. zákona, kdy konkrétní požadavky jsou dále stanoveny v čl. 6 této 

Výzvy a Zadávací dokumentace. V případě nesplnění veškerých požadovaných kvalifikačních 

předpokladů v plném rozsahu v rámci předložené nabídky bude takový uchazeč (zájemce) 

vyloučen z další účasti v zadávacím řízení a předložená nabídka nebude hodnocena. 

5.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci 

Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou stanoveny v  oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

Požadavky zde uvedené podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné 

v Oznámení o zakázce. 

Uchazeč (dodavatel) je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat 

splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je 

v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 zákona dodavatel, který: 

I. splní základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 53 zákona; 

II. splní profesní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 54 zákona; 

III. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; 

IV. splní technické kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 56 zákona. 
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Bližší specifikace konkrétních požadavků na prokázání splnění kvalifikace je dále 

stanovena v čl. 6 této Výzvy a Zadávací dokumentace 

5.2 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či 

certifikátem 

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu v souladu s ustanovením § 125 až 137 zákona a za 

podmínek zákonem stanovených. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění: 

a)  základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a 

b)  profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém 

doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného 

zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložený dodavatelem je zadavatel povinen 

přijmout, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze 

seznamu starší než 3 měsíce, dle ustanovení § 127 odst. 4 zákona.  

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace také certifikátem vydaným v rámci Systému 

certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 133 a násl. zákona a za podmínek zákonem stanovených, 

kdy tento certifikát obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona, a údaje v něm uvedené 

jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Takto vydaný a platný 

certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených. Certifikát dodavatel 

předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu ustanovení 

§ 140 odst. 1 zákona (tj. nesmí být starší než jeden rok). 

5.3 Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli 

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

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. 

b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace 

v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele – blíže viz čl. 5 odst. 5.4 této Výzvy a Zadávací 

dokumentace. 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady 

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni 

tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 

vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 

veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na 

závazek podle věty první tohoto odstavce, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, 

pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 

5.4 Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (tj. některých profesních kvalifikačních 

předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů) v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 

odpovídající § 50 odst. 1 písm. a) a c) zákona a také kvalifikaci odpovídající ustanovení § 54 písm. a) 

zákona.  

Dodavatel je v případě prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele v zákonem vymezeném 

rozsahu povinen veřejnému zadavateli předložit: 
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a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního 

kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem, a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

5.5 Prokazování kvalifikace zahraničního dodavatele 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v 

zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným 

zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění 

takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci 

kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele 

stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace 

předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do 

českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.  

To platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce 

dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 

ve slovenském jazyce. 

5.6 Prokazování výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů 

Zahraniční dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace také výpisem ze zahraničního 

seznamu dodavatelů dle ustanovení § 143 zákona a za podmínek zákonem stanovených. Zadavatel 

přijme za podmínek uvedených v ustanovení § 143 odst. 1 a 2 zákona výpis ze zahraničního seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, 

které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, 

stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Zahraniční 

dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle zahraničního seznamu v rozsahu a za podmínek 

ustanovení § 143 odst. 3 zákona, přičemž výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. 

Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, tj. 

k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá 

zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého 

jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

5.7 Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci 

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. 

Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci této Zadávací dokumentace musí být podepsána 

osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat (tj. statutárním orgánem dodavatele, případně 

jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit kopii takového zmocnění této 

osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace). 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 

90 dnů. Zadavatel má právo před uzavřením smlouvy od dodavatele požadovat předložení originálů 

či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace a dodavatel, se kterým má být 

uzavřena smlouva podle ustanovení § 82 zákona, povinen je předložit. Nesplnění této povinnosti se 

považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 

zákona. 
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5.8 Změny v kvalifikaci uchazeče 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat 

kvalifikaci, je tento dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému 

zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému 

zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání 

lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s 

rozhodnutím veřejného zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.  

5.9 Dodatečné informace k dokladům prokazujícím kvalifikaci 

Zadavatel může v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona požadovat po dodavateli, aby 

písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady 

prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené 

zadavatelem s ohledem na stanovenou dobu prokazování kvalifikace v souladu s ustanovením § 52 

zákona. 

5.10 Posouzení kvalifikace 

Zadavatel provede posouzení kvalifikace dle ustanovení § 59 a násl. zákona prostřednictvím 

určené komise pro posouzení kvalifikace. O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel, resp. 

příslušná komise, protokol, ve kterém uvede identifikační údaje uchazečů (zájemců), jejichž 

kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační 

předpoklady a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal. Dodavatel, 

který nesplní kvalifikaci či některé z níže uvedených kvalifikačních kritérií v požadovaném rozsahu 

nebo nesplní povinnost v případě změny kvalifikace dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění 

kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

6. Kvalifikační předpoklady – konkrétní vymezení 

Zadavatel tímto požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů v rámci nabídky 

uchazeče (zájemce): 

6.1  Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče 

v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona, kdy Zadavatel požaduje prokázání splnění 

těchto základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 3 zákona. 

Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovuje zadavatel 

následovně: 

Požadovaný základní kvalifikační předpoklad 

dle § 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč:  
 

Způsob prokázání požadovaného základního 

kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč 

(zájemce) předložením: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 

čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí 

úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo 

Výpis z evidence Rejstříku trestů, a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. a) zákona. 

Upozornění: Je-li dodavatel právnickou osobou, musí 

být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve 

vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve 

vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem 

členům statutárního orgánu takové právnické osoby-

dodavatele; je-li statutárním orgánem dodavatele či 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
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došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu. Jde-li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost 

o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat 

vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku 

trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-

dodavateli, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke 

každému členu statutárního orgánu této právnické 

osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 

složky. Uchazeč poté dokládá předmětný výpis (či 

výpisy) z Rejstříku trestů ve vztahu ke všemu zde 

uvedenému) 

b) který v posledních 3 letech nenaplnil 

skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního 

předpisu; 

 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle tohoto písm. k), a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. d) zákona.  

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 3 - Čestné prohlášení – Základní kvalifikační 

předpoklady“ 

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v 

posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 

úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující) nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů; 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle tohoto písm. k), a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. d) zákona.  

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 3 - Čestné prohlášení – Základní kvalifikační 

předpoklady“ 

d) který není v likvidaci 

 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle tohoto písm. k), a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. d) zákona. 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 3 - Čestné prohlášení – Základní kvalifikační 

předpoklady“ 

e) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele 

 

Potvrzení příslušného finančního úřadu, a to 

v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 písm. b) 

zákona. 

a 

ve vztahu ke spotřební dani také Čestné 
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prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění 

tohoto základního kvalifikačního předpokladu 

dle písm. f) ve vztahu ke spotřební dani, a to 

v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 písm. b) 

zákona. 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem, tj. k prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 

dle písm. f) ve vztahu ke spotřební dani, použít 

čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným 

v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – Základní 

kvalifikační předpoklady“ 

f) který nemá nedoplatek na pojistném a na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele 

 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle písm. g), a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. d) zákona. 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 3 - Čestné prohlášení – Základní kvalifikační 

předpoklady“ 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele; 

Potvrzení příslušného orgánu či instituce, tj. 

pracoviště České správy sociálního 

zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu 

země sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele, a to v souladu s ustanovením § 53 

odst. 3 písm. c) zákona. 

h) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně 

disciplinárně  potrestán  či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle 

zvláštních právních předpisů. Pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo 

jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 

vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby 

(viz požadovaná odborná způsobilost dále u 

profesních kvalifikačních předpokladů) 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle písm. i), a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. d) zákona. 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 3 - Čestné prohlášení – Základní kvalifikační 

předpoklady“ 

i) který není veden v rejstříku osob se zákazem 

plnění veřejných zakázek 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle písm. j), a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. d) zákona. 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 3 - Čestné prohlášení – Základní kvalifikační 

předpoklady“ 

j) kterému nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního 

právního předpisu. 1 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle písm. k), a to v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 3 písm. d) zákona. 

                                                 
1
 Dle ustanovení § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 3 - Čestné prohlášení – Základní kvalifikační 

předpoklady“ 

6.2  Profesní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče 

v rozsahu ustanovení § 54 písm. a) a b) zákona. 

Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovuje zadavatel 

následovně: 

Požadovaný profesní kvalifikační předpoklad 

dle § 54 zákona:  

Způsob prokázání požadovaného profesního 

kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč 

(zájemce) předložením: 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v 

něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; 

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, a to k 

prokázání splnění tohoto profesního 

kvalifikačního předpokladu dle písm. a).  

Upozornění: Výpis z obchodního rejstříku nesmí být 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek) 

starší 90 kalendářních dnů. 

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující živnostenské 

oprávnění či licenci, a to nejméně 

v následujícím rozsahu: 

- licence udělená Energetickým regulačním 

úřadem dle zákona č. 458/2000 Sb. a 

vyhlášky č. 426/2005 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti udělování licencí pro 

podnikání v energetickém odvětví, a to 

minimálně licence pro výrobu tepelné 

energie a rozvod tepelné energie. 

Dokladem o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů, t.j. zejména výpis 

z živnostenského rejstříku či obdobná licence, a 

to k prokázání splnění tohoto profesního 

kvalifikačního předpokladu dle písm. b), v 

rozsahu zahrnujícím nejméně následujcí: 

- kopie dokumentu obsahujícího licenci 

udělenou Energetickým regulačním úřadem 

dle zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 

426/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

udělování licencí pro podnikání 

v energetickém odvětví, a to minimálně 

licenci pro výrobu tepelné energie a rozvod 

tepelné energie. 

6.3  Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit 

veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona.  

Požadavky na prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou 

zakázku stanovuje zadavatel následovně: 

Požadovaná kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. c) 

zákona:  

Způsob prokázání požadované kvalifikace dle 

§ 50 odst. 1 písm. c) zákona: 

Prohlášení o ekonomické a finanční 

způsobilosti dodavatele splnit veřejnou 

zakázku. 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění tohoto kvalifikačního požadavku dle § 

50 odst. 1 písm. c) zákona. 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 
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prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 4 - Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční 

způsobilost splnit veřejnou zakázku“ 

6.4  Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče 

v rozsahu ustanovení § 56 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona. 

Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovuje zadavatel 

následovně: 

Požadovaný technický kvalifikační 

předpoklad dle § 56 odst. 1 písm. a), b) a c) 

zákona:  

Způsob prokázání požadovaného technického 

kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč 

(zájemce) předložením: 

a) Referenční list, tj. seznam významných 

dodávek obdobného charakteru jako je 

předmět této veřejné zakázky realizovaných 

dodavatelem v posledních 3 letech. Pro 

splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 

je vyžadováno, aby uchazeč předložil 

Referenční list obsahující alespoň 1 

významnou zakázku spočívající v dodávce 

tepelné energie v následujícím rozsahu: 

- zajištění kontinuálních dodávek tepelné 

energie pro jednoho či více odběratelů 

(zákazníků) po dobu 12 po sobě jdoucích 

měsíců v min. objemu 30 000 GJ/rok za 

období 12 měsíců; a zároveň 

- zajištění provozu energetického zdroje na 

výrobu elektřiny a tepla po dobu více než 

24 měsíců 

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v 

případě, že se jedná o zakázky dosud probíhající za 

předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke 

dni vydání osvědčení a předložení příslušného 

osvědčení objednatele. 

Referenční list, tj. seznam významných 

zakázek, musí u každé uvedené reference 

obsahovat nejméně následující údaje: 

- obchodní firma/název objednatele, 

- předmět významné dodávky (zahrnující 

zejména objem dodávek v GJ/rok), 

- doba realizace významné dodávky 

(zahrnující zejména informaci o době 

kontinuálních dodávek tepelné energie pro 

jednoho klienta a době provozu 

energetického zdroje na výrobu elektřiny a 

tepla), 

- místo realizace významné dodávky, 

- finanční objem významné dodávky, 

- kontaktní osoba objednatele, u které bude 

Čestné prohlášení ve formě Referenčního listu 

obsahujícího seznam významných dodávek, 

z něhož vyplývá prokázání splnění tohoto 

technického kvalifikačního požadavku dle písm. 

a). 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 5 - Čestné prohlášení – Referenční list“ 

 

Upozornění: Uchazeč je pro splnění tohoto 

technického kvalifikačního předpokladu povinen 

přiložit ke shora požadovanému Referenčnímu listu, 

tj. seznamu významných dodávek, též nezbytné 

přílohy k prokázání příslušných referenčních zakázek, 

tj. významných dodávek, a to zejména: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud 

byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 

nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly 

služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli, nebo 

3. smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění 

plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z 

důvodů spočívajících na její straně. 
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možné realizaci významné dodávky ověřit. 

Přílohou referenčního listu, obsahujícího 

seznam významných zakázek, musí být ke 

každé uvedené referenční zakázce: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, 

pokud byly služby poskytovány veřejnému 

zadavateli,  

nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud 

byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli,  

nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o 

uskutečnění plnění dodavatele, není-li 

současně možné osvědčení podle bodu 2 

od této osoby získat z důvodů spočívajících 

na její straně. 

b) Seznam techniků, jež se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků 

či technických útvarů zajišťujících kontrolu 

jakosti, bez ohledu na to, zda jde o 

zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném 

vztahu k dodavateli. Pro splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, 

aby uchazeč předložil seznam techniků a 

odborných pracovníků obsahující osoby 

splňující následující požadavky: 

- min. 3 specializovaných technických 

pracovníků s min. 3 letou praxí v oboru 

odpovídajícímu předmětu této veřejné 

zakázky zaměřené na obsluhu zařízení 

pro dodávky tepla. 

Seznam techniků, tj. seznam odborných 

technických pracovníků dle shora uvedených 

požadavků, musí u každého technického 

pracovníka obsahovat nejméně následující 

údaje: 

- jméno a příjmení specializovaného 

technického pracovníka, 

- pozici či funkční zařazení, 

- délku praxe v oboru odpovídajícím 

předmětu této veřejné zakázky, 

- informaci, zda se jedná o zaměstnance či 

osobu spolupracující na základě jiné 

smluvně podložené spolupráce (v případě, 

že nejde o zaměstnance uchazeče, pak 

doložit prostou kopii takové smlouvy 

s příslušným technikem či odborným 

pracovníkem dále dodržet veškeré 

Čestné prohlášení ve formě Seznamu techniků 

obsahujícího seznam odborných technických 

pracovníků, z něhož vyplývá prokázání splnění 

tohoto technického kvalifikačního požadavku 

dle písm. b). 

Uchazeč je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 6 - Čestné prohlášení – Seznam techniků“ 

 

Upozornění: Uchazeč je pro splnění tohoto 

technického kvalifikačního předpokladu povinen 

přiložit ke shora požadovanému Seznamu techniků, 

tj. seznam odborných technických pracovníků, též 

nezbytné profesní životopis každého jednotlivého 

technického pracovníka, a to v požadovaném rozsahu. 
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povinnosti o prokazování kvalifikace 

prostřednictvím subdodavatele dle 

ustanovení § 51 zákona) 

- kontaktní osoba, u které bude možné údaje 

o technickém pracovníkovi ověřit. 

Přílohou seznamu techniků tj. seznamu 

odborných technických pracovníků dle shora 

uvedených požadavků, musí být ke každému 

uvedenému technickému pracovníkovi 

profesní životopis, a to minimálně v 

následujícím rozsahu a struktuře: 

- jméno a příjmení osoby; 

- označení funkční pozice a náplně práce; 

- dosažené vzdělání; 

- přehled profesní praxe a její délky v 

relevantním oboru k předmětu této veřejné 

zakázky; 

- prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré 

informace a údaje uvedené v tomto 

životopise jsou pravdivé“; 

- vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis 

se jedná. 
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7. Další zákonné předpoklady dokládané uchazečem 

Uchazeč (zájemce) v rámci své nabídky prokáže dále níže uvedené skutečnosti v souladu 

s ustanovení § 68 odst. 3 zákona. Bez splnění doložení veškerých níže požadovaných skutečností 

nebude předložená nabídka hodnocena. 

7.1  Rozsah požadavků na další zákonné předpoklady 

Uchazeč (zájemce) je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat níže 

uvedené skutečnosti týkající se splnění níže uvedených předpokladů uchazeče (zájemce), a to 

předložením: 

I. seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 

zadavatele v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 písm. a) zákona; 

II. seznamu vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 

kapitálu, má-li dodavatel formu akciové společnosti v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 písm. 

b) zákona; 

III. prohlášení uchazeče (zájemce) o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou v souladu s 

ustanovením § 68 odst. 3 písm. c) zákona. 

7.2 Způsob prokázání požadavků na další zákonné předpoklady 

Uchazeč (zájemce) prokazuje splnění skutečností a požadavků zadavatele uvedených v čl. 6 

odst. 6.1 této Zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona, a to předložením:  

i. seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 

zadavatele podepsaného osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat v souladu se 

vzorem uvedeným v „Příloze č. 7 – Čestné prohlášení - Seznam statutárních orgánů“, 

k prokázání požadavku dle výše uvedeného čl. 6.1 odst. I. této zadávací dokumentace. 

V případě, že takové statutární orgány či členové statutárních orgánů neexistují, pak uchazeč 

vyplní toto čestné prohlášení slovy, že „nikdo ze statutárních orgánů nebo členů statutárních 

orgánů uchazeče v posledních 3 letech nepracoval u zadavatele“, a zároveň, 

ii. seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 8 – Čestné prohlášení - Seznam akcionářů“ k prokázání požadavku dle výše uvedeného čl. 

6.1 odst. II. této zadávací dokumentace. V případě, že takoví akcionáři neexistují či uchazeč 

nemá formu akciové společnosti, pak uchazeč vyplní toto čestné prohlášení slovy, že „akciová 

společnost uchazeče nemá akcionáře s podílem vyšším než 10%“, případně „uchazeč nemá 

formu akciové společnosti“, a zároveň, 

iii. čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 9 – Čestné prohlášení – 

Neuzavření zakázaných dohod“ k prokázání požadavku dle výše uvedeného čl. 6.1 odst. III. 

této zadávací dokumentace. 

8. Jednání v rámci JŘBU se zájemcem 

První jednání se dotčeným zájemcem (uchazečem) bude konat dne 11. 12. 2015 od 9:00 hodin v 

sídle zadavatele na adrese Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, místnost č. 210. Zájemce 

(uchazeč) se při příchodu ohlásí na recepci. Zadavatel požaduje, aby zájemce alespoň jeden den 

předem potvrdil svoji účast na tomto jednání.  

Kromě prvního jednání musí být zájemce na každé jednání řádně pozván nejméně tři (3) dny 

předem, nebude-li termín dalšího jednání dohodnut v rámci jednání. Na každé jednání bude zájemce 
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řádně pozván formou výzvy (pozvánky), ve které musí být uvedeno alespoň datum a místo konání 

jednání a alespoň obecně vymezen předmět jednání. Pozvánka může obsahovat pozvání i na více 

jednání. Povinnost pozvání zájemce na jednání formou výzvy se neuplatní, vzal-li zájemce předmět, 

termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. 

Předmětem jednání mohou být veškeré aspekty předmětu plnění veřejné zakázky. Za zájemce 

se mohou jednoho jednání účastnit nejvýše dvě (2) osoby. Zadavatel může umožnit účast i více osob, 

které se budou jednání za zájemce účastnit. 

O každém jednání se zájemcem sepíše zadavatel protokol, který bude obsahovat všechna 

ujednání učiněná v rámci jednání, datum jednání, předmět jednání a jeho výsledek. Protokol podepíše 

zadavatel i zájemce (uchazeč), přičemž zástupce zájemce (uchazeče) musí být pro takový případ 

vybaven zvláštní plnou mocí, nejde-li o osobu (popř. osoby) oprávněnou zavazovat zájemce podle 

údajů zapsaných v obchodním rejstříku. Údaji obsaženými v podepsaném protokolu je zájemce vázán 

a tyto údaje jsou určující pro obsah podávané nabídky, pokud nebudou v rámci dalších fází jednání 

dohodnuty pro zadavatele celkově výhodnější podmínky. Zájemce obdrží jedno vyhotovení protokolu 

z jednání.  

Po ukončení posledního jednání doručí zájemce zadavateli ve lhůtě určené pro podání nabídky 

svou nabídku. Nabídka musí odpovídat výsledkům jednání a musí zahrnovat veškerá ujednání 

vyplývající z protokolů z jednání se zájemcem. Neakceptování výsledků jednání a veškerých ujednání 

vyplývajících z protokolů z jednání a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v 

přílohách zadávací dokumentace či změny obchodních podmínek nad rámec změn dojednaných 

v rámci jednání v jednacím řízení bez uveřejnění budou považovány za nesplnění zadávacích 

podmínek.  

Termín posledního možného jednání se bude konat dne 30. 12 2015 od 9:00 hodin v sídle 

zadavatele na adrese Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, místnost č. 210. 

Jednání se zájemcem budou probíhat v českém jazyce.  

9. Hodnotící kritéria 

V rámci JŘBU vyzývá zadavatel s poukazem na důvody použití JŘBU uvedené výše v této 

Zadávací dokumentaci pouze jediného zájemce, proto ve smyslu § 79 odst. 6 ZVZ nebude hodnocení 

nabídky prováděno. Zadavatel tudíž neuvádí údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ, neboť 

veřejná zakázka je zadávána pouze jedinému zájemci (uchazeči).  

10. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.  Zadavatel a vybraný uchazeč, 

jakožto dodavatel, si následně sjednají pro každý kalendářní rok plnění předběžné ceny za jednotku 

dodané tepelné energie (1 GJ), v souladu s ceníkem tepelné energie, vydaným vybraným uchazečem, 

jakožto dodavatelem, pro příslušný kalendářní rok, který bude odpovídat cenovým rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu.  

V případě, že vybraný uchazeč, jakožto dodavatel, nakupuje studenou vodu pro potřebu 

přípravy TV, pak přenechávanou studenou vodu a odváděnou odpadní vodu bude povinen účtovat 

zadavateli za jednotkové ceny vodného a stočného, uplatňované místním provozovatelem vodovodů 

a kanalizací pro dané období. Vybraný uchazeč, jakožto dodavatel, se zavazuje dodávat a zadavatel se 

zavazuje odebírat tepelnou energii pro vytápění v množství, které odpovídá tepelným ztrátám a 

charakteru užívání teplem zásobených objektů. 
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Ke všem shora uvedeným nabídkovým cenám bude vždy přičtena příslušná sazba daně 

z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném zúčtovacím období.  

Cena tepelné energie je pro uchazeče (zájemce) závazně stanovena v souladu se shora 

uvedeným, nicméně v rámci své nabídky bude uchazeč (zájemce) povinen závazně stanovit výši slevy 

z ceny tepelné energie, kdy tato nabízená sleva bude následně odečtena ze stanovené ceny tepelné 

energie. Výše slevy z ceny tepelné energie bude uchazečem (zájemcem) stanovena v procentech, a to 

minimálně ve výši 14,5% z ceny tepelné energie, kdy tato nabízená sleva bude uvedena v Krycím listu 

dle Přílohy č. 10 této Výzvy a Zadávací dokumentace následovně: 

Sleva z ceny tepelné energie pro vytápění 

Výše slevy z ceny tepelné energie pro vytápění (v procentech) .….... % 

Výše slevy z ceny tepelné energie bude uchazečem (zájemcem) zároveň adekvátně doplněna i 

v návrhu smlouvy o dodávce tepelné energie.  

11. Platební podmínky 

Níže uvedené platební podmínky jsou závazné a budou obsaženy ve smlouvě o dodávce 

tepelné energie, která bude uzavřena mezi vybraným uchazečem (zájemcem) a centrálním 

zadavatelem, resp. všemi pověřujícími zadavateli. V této smlouvě o dodávce tepelné energie budou 

dále veškeré platební podmínky blíže specifikovány. V rámci vymezení níže uvedených 

platebních podmínek je zájemce (uchazeč), se kterým bude uzavřena příslušná smlouva o dodávce 

tepelné energie na základě tohoto zadávacího řízení) označen jako dodavatel. 

11.1  Obecné platební podmínky 

Platba za dodávky tepelné energie, dle vymezeného předmětu této veřejné zakázky, bude 

probíhat prostřednictvím dílčích plateb ročního plnění za příslušné dodávky tepelné energie, a to 

formou měsíčních záloh. Výše těchto měsíčních záloh bude stanovena dohodou vždy individuálně 

pro každou jednotlivou smlouvu o dodávce tepelné energie uzavíranou s centrálním zadavatelem, 

resp. všemi pověřujícími zadavateli, kdy stanovená výše záloh bude odpovídat sjednanému 

předpokládanému ročnímu množství odebíraného tepla v jednotlivých odběrných místech (tj. 

Dotčených objektech) a dále bude stanovena na základě příslušné úrovně předání (fakturační 

skupiny) v průběhu kalendářního roku.  

Dodavatel bude dále povinen provést konečné vyúčtování poskytnutých záloh ze strany 

centrálního zadavatele, resp. pověřujících zadavatelů, v rámci každé smlouvy o dodávce tepelné 

energie, a to vždy za uplynulý kalendářní rok v termínu nejpozději do 15. února následujícího 

kalendářního roku.  

Fakturovány budou pouze dodávky (případně související služby), které jsou řádně a v 

požadované kvalitě dodány a provedeny.  Dodávky (případně související služby), které nebyly 

poskytnuty, v souladu s těmito zadávacími podmínkami a zejména příslušnou smlouvou o dodávce 

tepelné energie uzavřenou za účelem plnění předmětu veřejné zakázky, nebudou fakturovány.  

Platby a veškeré úhrady budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje a 

fakturované částky budou v této měně. 

11.2  Formální požadavky na fakturaci a vyúčtování platby za poskytnuté dodávky 

Příslušené platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky budou 

probíhat vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem, kdy faktury 

(daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat údaje 
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stanovené v příslušné smlouvě uzavřené s dodavatelem. Nebude-li mít faktura (daňový doklad) 

příslušné zákonné či další zadavatelem stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, 

aniž by běžela lhůta splatnosti. 

11.3  Splatnost faktur 

Faktury (daňové doklady) budou vystavovány dodavatelem zadávaného plnění v průběhu 

realizace předmětu této veřejné zakázky, a to na základě podmínek stanovených příslušnou smlouvou 

o dodávce tepelné energie.  

Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla 30 kalendářních dní ode dne 

jejich doručení zadavateli. 

Veškeré platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky budou ze strany 

zadavatele prováděny převodem na účet dodavatele uvedený ve smlouvě o dodávce tepelné energie 

s vyznačením sjednaného variabilního symbolu.  

Při nedodržení lhůt splatnosti faktury za odběr tepelné energie je dodavatel oprávněn 

požadovat na odběrateli smluvní úroky z prodlení maximálně ve výši 0,05 % dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje i na zálohové platby, přiměřeně potom i na 

ostatní platby. 

12. Obchodní podmínky 

Podrobné obchodní podmínky budou následně specifikovány ve smlouvě o dodávce tepelné 

energie uzavírané mezi centrálním zadavatelem, resp. pověřujícími zadavateli, a vybraným 

uchazečem (zájemcem). Níže uvedené obchodní podmínky jsou závazné a budou obsaženy ve 

smlouvě o dodávce tepelné energie, která bude uzavřena mezi vybraným uchazečem (zájemcem) a 

centrálním zadavatelem, resp. všemi pověřujícími zadavateli. Nesplnění kterékoliv minimální 

obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích 

podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. Způsob prokázání 

splnění jednotlivých obchodních podmínek je uveden u každé podmínky samostatně. V  rámci 

vymezení níže uvedených obchodních podmínek je zájemce (uchazeč), se kterým bude uzavřena 

příslušná smlouva o dodávce tepelné energie na základě tohoto zadávacího řízení označen jako 

dodavatel a zadavatel (tj. centrální zadavatel či pověřující zadavatelé) označen jako odběratel. 

12.1  Předložení návrhu smlouvy 

Dodavatel jakožto uchazeč v rámci tohoto zadávacího řízení je povinen podat návrh příslušné 

smlouvy o dodávce tepelné energie, a to pro odběratele, tj. centrálního zadavatele a každého 

jednotlivého pověřujícího zadavatele v souladu se seznamem těchto zadavatelů uvedeným v Příloze č. 

1 této Výzvy a zadávací dokumentace. Uchazeč (zájemce), jakožto dodavatel, je tedy povinen v rámci 

své nabídky předložit 31 vyhotovení návrhů příslušných smluv o dodávkách tepelné energie. Jako 

smluvní strana každé příslušné smlouvy o dodávce tepelné energie bude na straně dodavatele 

označen uchazeč (zájemce) a na straně odběratele centrální zadavatel či pověřující zadavatel. 

Návrh každé příslušné smlouvy o dodávkách tepelné energie předložený dodavatelem jakožto 

uchazečem nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, jakožto odběratele, 

uvedená v této Výzvě a Zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací 

podmínky a bude vyřazena.  

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele jakožto uchazeče; v takovém případě doloží dodavatel 

jakožto uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení 

nepodepsaného návrhu příslušné smlouvy o dodávkách tepelné energie není předložením řádného 

návrhu této smlouvy ve smyslu této Výzvy a Zadávací dokumentace. 
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12.2  Předmět smlouvy 

Předmět Smlouvy bude specifikován v souladu s vymezením předmětu této veřejné zakázky 

dle čl. 3 této Výzvy a Zadávací dokumentace, kdy bude jako předmět smlouvy stanoven závazek 

dodavatele dodávat tepelnou energii ze zařízení dodavatele (uchazeče) do odběrných míst (tj. 

dotčených objektů) odběratele (tj. centrálního zadavatele či pověřujících zadavatelů) a dále závazek 

odběratele zaplatit za dodanou a odepranou tepelnou energie cenu za podmínek sjednaných 

v příslušné smlouvě o dodávce tepelné energie.  

12.3  Podmínky plnění dodávek tepelné energie 

Dodavatel se zavazuje zabezpečit dodávky tepelné energie v závislosti na venkovní teplotě 

s dodržením parametrů a obecných pravidel daných závaznými právními předpisy  

a technickými normami platnými v době plnění. Dodavatel je oprávněn omezit či přerušit dodávku 

tepelné energie pouze z důvodů vymezených v § 76 odst. 4 energetického zákona, ve znění pozdějších 

předpisů nebo na žádost odběratele. Dodavatel se zavazuje oznámit odběrateli plánovaná omezení či 

přerušení dodávky tepelné energie v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 15 dní předem. 

Odběratel se zavazuje písemně oznámit dodavateli požadovaná omezení či přerušení dodávky 

tepelné energie spolu s důvodem přerušení či omezení dodávky tepelné energie, a to nejpozději do 15 

dní před požadovaným omezením či přerušením dodávky tepelné energie. V případě neplánovaných 

omezení či přerušení dodávky tepelné energie a jejím obnovení se zavazuje dodavatel informovat 

odběratele bez zbytečného odkladu. 

Odběratel se zavazuje upozornit dodavatele bez zbytečného odkladu na veškeré vzniklé závady 

na odběrném tepelném zařízení, na plánované opravy v objektu, popř. na změny, které by mohly mít 

vliv na průběh dodávky tepelné energie a na výši stanovených technických parametrů pro toto 

odběrné místo. 

12.4  Doba plnění smlouvy 

Termíny plnění předmětu smlouvy je specifikován v souladu s termíny plnění předmětu této 

veřejné zakázky dle čl. 3 této Zadávací dokumentace:  

Předpokládaný termín zahájení plnění:  1. 1. 2016 

Předpokládaný termín dokončení plnění:  31.12.2020 

Doba platnosti a účinnosti smlouvy bude stanovena v souladu se shora uvedenými termíny. 

12.5  Místo plnění smlouvy (odběrná místa) 

Místo plnění předmětu smlouvy je specifikováno v souladu s místem plnění předmětu této 

veřejné zakázky dle čl. 3 této Zadávací dokumentace. Místem plnění této veřejné zakázky je území 

Statutárního města Liberec. Konkrétně jsou pak místem plnění jednotlivé Dotčené objekty, kterých 

se předmět této veřejné zakázky týká a do kterých bude vybraný uchazeč zajišťovat zadávané 

dodávky tepelné energie (dále jen „odběrná místa“). Seznam veškerých Dotčených objektů je 

uveden v Příloze č. 2 této Výzvy a Zadávací dokumentace, kdy adresy těchto Dotčených objektů jsou 

zároveň adresami jednotlivých odběrných míst. Místo plnění bude v případě každé jednotlivé 

uzavírané Smlouvy o dodávkách tepelné energie specifikováno v Technických parametrech 

odběrného místa, které budou tvořit Přílohu č. 1 každé smlouvy o dodávce tepelné energie. Dodávka 

tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie o sjednaných parametrech ze zařízení 

dodavatele do zařízení odběratele v každém příslušné odběrném místě. 

12.6  Způsob měření dodané tepelné energie 

Dodavatel je povinen na svůj náklad osadit, zapojit, udržovat a pravidelně ověřovat správnost 

měřícího zařízení. Odběratel je povinen umožnit dodavateli osadit měřící zařízení a zajistit ho proti 
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neoprávněné manipulaci. Dodavatel je povinen dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a 

účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřícího zařízení. Odběratel 

má právo na ověření správnosti prováděných odečtů dodavatelem, kdy mu dodavatel umožní 

fyzickou přítomnost zástupce odběratele při pravidelných měsíčních odečtech, a to vždy na základě 

předchozí žádosti odběratele a následné vzájemné dohody. Odběratel zajistí nepřetržitý přístup 

pracovníků dodavatele k měřidlům tepelné energie.  

V případě poruchy měřícího zařízení bude odebrané množství pro vyhodnocení dodané 

tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem z průměrných denních 

dodávek před poruchou měřícího zařízení v klimaticky stejném a řádně měřeném období nebo jiným 

dohodnutým způsobem. Pokud bude množství tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, 

bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování.  

12.7 Cenové ujednání 

Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního 

úřadu k cenám tepelné energie. 

Ceny tepelné energie pro vytápění a ceny tepelné energie pro přípravu TV, budou vždy 

sjednány a uvedeny v cenovém ujednání, které bude tvořit Přílohu č. 2 smlouvy o dodávce tepelné 

energie uzavírané dodavatelem a odběrateli. Toto cenové ujednání bude uzavřeno v souladu se 

závaznými postupy určovanými Energetickým regulačním úřadem, a sjednané ceny tepelné energie 

pro vytápění a ceny tepelné energie pro přípravu TV budou vždy stanoveny jako „předběžné ceny 

tepelné energie“, uplatňované vybraným dodavatelem v průběhu každého regulovaného 

(kalendářního) roku. Po ukončení a uzavření regulovaného roku provede vybraný dodavatel 

výslednou kalkulaci ceny. Výsledná kalkulace ceny tepelné energie obsahuje skutečné ekonomicky 

oprávněné náklady, přiměřený zisk, DPH (podle platné legislativy v daném vyúčtovacím období) a 

skutečné množství dodané tepelné energie v regulovaném roce pro každého z odběratelů. Z výsledné 

kalkulace ceny tepelné energie vybraný dodavatel vypočítá „výslednou cenu“ na jednotku tepelné 

energie za regulovaný rok, která je porovnávána s předběžnou cenou tepelné energie, účtovanou 

dodavatelem v průběhu regulovaného roku. Toto porovnání je podkladem pro provedení vzájemného 

vyúčtování ceny za uskutečněné dodávky tepelné energie (vrácení přeplatku nebo předepsání 

nedoplatku odběrateli) za uplynulé regulační období (kalendářní rok). 

12.8 Změny cen dodané tepelné energie 

Dodavatel je oprávněn v průběhu nebo před začátkem regulovaného roku v přiměřeném 

rozsahu změnit předběžnou cenu tepelné energie pro vytápění a cenu tepelné energie pro přípravu 

TV. Změnu předběžné ceny tepelné energie dodavatel odběrateli sdělí  formou cenového oznámení. V 

případě kalkulace předběžné ceny se do kalkulace zahrnuje výše proměnných a stálých ekonomicky 

oprávněných nákladů za celý kalendářní rok. Množství tepelné energie v předběžné kalkulaci 

odpovídá předpokládanému množství za celý kalendářní rok. Změna ceny tepelné energie pro 

vytápění a ceny tepelné energie pro přípravu TV nesmí být v rozporu s platnými cenovými 

rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. 

  Dodavatel se zavazuje deklarovat, že cena dodávané tepelné energie bude ovlivněna pouze 

externími vlivy, které nemůže ovlivnit, konkrétně cenou nakupovaných energetických vstupů přímo 

používaných pro výrobu a dodávku tepelné energie v rozsahu předmětných odběrných míst, tj. 

Dotčených objektů, a dále pouze klimatickými vlivy. Odběratel akceptuje tzv. doúčtování (tj. 

rozdělení fixních nákladů) na konci každého topného období v důsledku vlivu klimatických 

podmínek.   

 Dodavatel se zavazuje deklarovat, že fixní nálady budou po dobu trvání každé smlouvy o 

dodávce tepelné energie o odběru tepla neměnné. Dodavatel se zavazuje deklarovat, že mzdy a 
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odměny vyplácené dodavatelem, které mají vliv na výši fixních nákladů, porostou po dobu trvání 

každé smlouvy o dodávce tepelné energie maximálně o index růstu spotřebitelských cen. 

 

 

12.9 Předpokládané množství dodané tepelné energie 

Součástí smlouvy o dodávce tepelné energie bude také předpokládané roční množství 

dodavatelem dodané a odběratelem odebrané tepelné energie, které bude stanoveno ve formě tzv. 

odběrového diagramu, který bude tvořit Přílohu č. 3 každé příslušné smlouvy o dodávce tepelné 

energie. Tyto odběrové diagramy předloží zadavatel dodavateli nejpozději ke dni podpisu každé 

příslušné smlouvy o dodávce tepelné energie. 

12.10 Všeobecné obchodní podmínky 

Dodavatel je povinen v rámci předložení smlouvy o dodávce tepelné energie předložit 

zadavateli jeho Všeobecné obchodní podmínky, ve kterých jsou dále ze strany dodavatele upraveny 

podmínky dodávek tepelné energie do odběrných míst (tj. Dotčených objektů). Předložené Všeobecné 

obchodní podmínky nesmí odporovat či být v kolizi s ustanoveními této Výzvy a Zadávací 

dokumentace, zejména pak nesmí odporovat či být v kolizi se zněním navrhované smlouvy o dodávce 

tepelné energie a dále musí být stanoveny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 

pak zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Vzájemně odsouhlasené všeobecné 

obchodní podmínky bude následně tvořit Přílohu č. 4 každé příslušné smlouvy o dodávce tepelné 

energie. 

12.11 Ukončení smlouvy 

Ukončení platnosti a účinnosti každé smlouvy o dodávce tepelné energie bude možné pouze na 

základě následujících skutečností: 

a) uplynutí doby, na kterou byla příslušná smlouva o dodávce energie uzavřena; 

b) písemná dohoda obou smluvních stran; 

c) odstoupením některé ze smluvních stran za podmínek stanovených v platné legislativě; 

d) písemnou výpovědí ze strany odběratele s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počne běže od 

první dne měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli; 

e) písemnou výpovědí ze strany odběratele s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běže od 

první dne měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli, a to pouze v případě, že 

odběratel projeví písemný nesouhlas se změnou všeobecných obchodních podmínek 

dodavatele; 

f) písemnou výpovědí ze strany dodavatele s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počne běže od 

první dne měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli, a to pouze v těchto 

případech: 

- ukončení provozu zdroje tepelné energie nebo rozvodného tepelného zařízení, na které je 

napojen objekt Odběratele; nebo 

- dodavatel přestane být držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie v lokalitě,  

v níž se nachází objekt odběratele; nebo 

- odběratel neuzavře s dodavatelem dohodu o změně smlouvy (to zahrnuje i změnu ceny  

a změnu obchodních podmínek. 

Ke dni ukončení příslušné smlouvy o dodávce tepelné energie dodavatel odběrateli vyúčtuje 

cenu skutečně odebrané tepelné energie v souladu s cenovým ujednáním za příslušný kalendářní rok, 

a to za dodanou tepelnou energii dle stavu zjištěného na měřícím zařízení. Odběratel umožní 

dodavateli ke dni ukončení smlouvy provést konečný odečet. Smluvní strany budou povinny si 

vzájemně vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky nejpozději do konce příslušného 

kalendářního roku, v němž byla příslušná smlouva o dodávce tepelné energie ukončena. 
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12.12 Změny či doplnění smlouvy 

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy o dodávce tepelné energie, včetně změny cen za 

poskytování předmětu veřejné zakázky, budou učiněny výhradně písemným dodatkem k této 

smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu 

s relevantními ustanoveními zákona a nesmí odporovat této Výzvě a Zadávací dokumentaci. 

12.13 Přechod práv a povinností ze smlouvy 

 V případě zániku jedné ze smluvních stran příslušné smlouvy o dodávce tepelné energie, 

přechází práva a povinnosti sjednané v této Smlouvě v plném rozsahu na právního nástupce, 

nedohodnou-li se smluvní strany před zánikem jinak. Odběratel i dodavatel se zavazuje seznámit 

s příslušnou smlouvou o dodávce tepelné energie svého právního nástupce. 

12.14  Ochrana důvěrných informací 

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o 

nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě příslušné Smlouvy o dodávce tepelné 

energie uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem jakožto vybraným uchazečem. 

Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří 

nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o 

ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

12.15 Informace o subdodavatelích 

Dodavatel se zavazuje předložit centrálnímu zadavateli seznam všech subdodavatelů, jímž 

dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % v souvislosti s plněním subdodávek. 

Dodavatel předloží tento seznam vždy nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Má-li 

subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu subdodavatelů i seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě, že část zakázky bude 

plněna formou subdodávky, která je dodavateli jakožto uchazeči známa již při podání nabídky, 

požaduje zadavatel uvést v nabídce, jaká část plnění bude zadána třetím osobám, a které osoby to 

budou. K prohlášení o tom, zda a jaké části zakázky budou plněny formou subdodávky a 

prostřednictvím subdodavatelů, vyplní povinně uchazeč Přílohu č. 11 této Výzvy a Zadávací 

dokumentace v případě plnění předmětu této veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů dle 

tohoto odstavce. 

13. Obsah a forma nabídek 

13.1 Varianty nabídky 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští předložení více variant 

v rámci nabídky. 

13.2  Sestavení a členění nabídky 

 Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění: 

a) Řádně a dle pravdivých údajů doplněný Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 10 této 

Výzvy a Zadávací dokumentace, který bude obsahovat název veřejné zakázky, identifikační 

údaje zadavatele, a dále zejména požadované identifikační údaje uchazeče (vč. firmy/názvu 

uchazeče, sídla/místa podnikání uchazeče, IČ, DIČ, osobu oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče, 

kontaktní osoby uchazeče, kontaktního telefonního čísla, kontaktní adresy a kontaktní emailové adresy), 
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údaje o nabízené výši slevy z ceny tepelné energie (v procentech) a bude řádně podepsaný a 

orazítkovaný osobou oprávněnou jménem (či za) uchazeče jednat). 

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 

c) Dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (Výpisy z evidence 

Rejstříku trestů, Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovým nedoplatkům a 

čestného prohlášení ke spotřební dani (součástí čestného prohlášení dle Přílohy č. 3 této Výzvy a 

Zadávací dokumentace), Potvrzení příslušného orgánu či instituce (tj. pracoviště České správy 

sociálního zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu země sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele) ve vztahu k nedoplatkům na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti, a dále Čestné prohlášení dle Přílohy č. 3 této Výzvy a Zadávací 

dokumentace, které bude řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (uchazeče) 

zastupovat). 

d) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (Výpis z obchodního 

rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč 

zapsán; Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

požadovaných živnostenských oprávnění či licencí odpovídajícím podmínkám této Výzvy a Zadávací 

dokumentace (t.j. příslušná licence Energetického regulačního úřadu pro výrobu tepelné energie a 

rozvod tepelné energie). 

e) Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (Čestné prohlášení 

o ekonomické a finanční způsobilosti dle Přílohy č. 4 této Zadávací dokumentace, které bude 

řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (uchazeče) zastupovat). 

f) Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (Čestné prohlášení 

- Referenční list dle Přílohy č. 5 řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele 

(uchazeče) zastupovat vč. osvědčení o příslušných o referenčních zakázkách ke každé doložené 

referenční zakázce či příslušné smlouvy (a dokladu o plnění) nahrazující toto osvědčení; a dále 

Čestné prohlášení – Seznam techniků dle Přílohy č. 6 řádně podepsané a orazítkované osobou 

oprávněnou dodavatele (uchazeče) zastupovat). 

g) Dokumenty prokazující splnění skutečností a požadavků dle čl. 6 této Výzvy a Zadávací 

dokumentace, tj. dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona (Čestné prohlášení – Seznam statutárních 

orgánů dle Přílohy č. 7 řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele 

jednat; Čestné prohlášení – Seznam akcionářů dle Přílohy č. 8 řádně podepsané a orazítkované 

osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat; Čestné prohlášení – Neuzavření zakázaných 

dohod dle Přílohy č. 9 řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele 

jednat). 

h) Podepsané a doplněné návrhy všech vyhotovení požadované Smlouvy o dodávce tepelné 

energie, tj. pro centrálního zadavatele i pro jednotlivé pověřující zadavatele (celkem tedy 31 

vyhotovení příslušné smlouvy o dodávce tepelné energie) (vždy podepsaný osobou oprávněnou 

jménem (či za) dodavatele jednat a bude obsahovat veškeré náležitosti v souladu s touto Výzvou a 

Zadávací dokumentací. 

i) V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, uvede uchazeč seznam 

subdodavatelů a subdodávek včetně požadovaných informací v souladu se vzorem v „Příloze 

č. 11 – Údaje o subdodavatelích“.  

j) Fakultativně může zájemce (uchazeč) uvést další informace či vlastní podrobné uvedení a popis 

své nabídky. 

13.3 Vyhotovení a označení nabídky 

Zájemce (uchazeč) je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce ve dvou písemných 

vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno na krycím listě názvem „Originál“ a druhé na krycím 
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listě názvem „Kopie“. Písemná nabídka bude předložena v českém jazyce a veškeré listy nabídky 

musí být zajištěny proti manipulaci (tzn. vázány do jednotného celku a na přelepu opatřeny 

razítkem a podpisem uchazeče). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny 

stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou. Zájemce (uchazeč) 

předloží nabídku též v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD, kdy tato elektronická 

podoba nabídky na CD/DVD má informativní povahu. Každý uchazeč je povinen předložit návrh 

smlouvy v elektronické podobě ve formátu buď *.doc či *.docx,. 

Obálka s nabídkou bude opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena 

nápisem: 

„NEOTVÍRAT - NABÍDKA“ 

–  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, 

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení. 

14. Lhůta a místo pro podání nabídek 

14.1  Místo doručení nabídky 

Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele – statutární město Liberec, nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec 1. Nabídku je možno podat osobně v pracovních dnech v pondělí a středu od 

8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek 8:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin, nebo zaslat 

na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k 

podání nabídek. Nabídka podaná nebo doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude 

otevřena. 

14.2  Lhůta pro doručení nabídky  

Lhůta pro doručení nabídky bude upřesněna na jednání s vyzvaným dodavatelem 

(zájemcem). Rozhodující bude čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídka podaná nebo 

doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí 

zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty, a to v souladu s ustanovením § 71 

odst. 6 ZVZ. 

14.3  Termín otevírání obálek 

Termín otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v sídle zadavatele 

uvedeném v čl. 2 odst. 2.1 této Zadávací dokumentace ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, 

která bude upřesněna na jednání s vyzvaným dodavatelem (zájemcem). 

Zájemce (uchazeč) bude oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkou, kdy zadavatel 

stanovuje, že za jednoho zájemce (uchazeče) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou 

oprávněny zastupovat zájemce (uchazeče). Toto své oprávnění zastupovat zájemce (uchazeče) 

prokážou příslušné osoby plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán zájemce 

(uchazeče) či jeho člena. 

14.4  Vázanost nabídkou 

Dodavatel je svou nabídkou vázán 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení 

lhůty pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 43 zákona. 

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy, je 

zájemce (uchazeč) povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
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15. Další informace 

15.1  Kontaktní osoba a dodatečné informace 

V případě dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osoby zadavatele: 

 Mgr. Lukáš Máchal, tel.: +420 776 747 897, e-mail: machal@ak-mb.cz 

 

 

15.2  Dodatečné informace 

Zadavatel prostřednictvím shora uvedených kontaktních osob zastupujících zadavatele bude 

poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti 

dodavatele adresované některé z kontaktních osob zastupujících zadavatele min. 3 pracovní dny před 

ukončením lhůty pro doručení nabídky. Zadavatel odešle písemnou odpověď na žádost o dodatečné 

informace do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení zadavateli. 

16. Závěrečná ustanovení 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky. 

b) Předané zadávací podklady zájemce nevrací. Zájemce smí použít tyto pokyny a podklady jen 

pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace zájemce (uchazeče) či nabídky 

zájemce (dodavatele) ověřit informace uváděné zájemcem (uchazečem) v nabídce.  

d) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění.  

e) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením zákona, a to 

nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

f) Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 

g) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny v rámci 

lhůty pro podávání nabídek. 

h) Náklady na vyhotovení nabídek a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady 

nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese uchazeč (zájemce) sám. 

i) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně 

doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

j) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či opomenutí 

v této Zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se bude jednat o 

podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna oznámena i formou, jakou 

došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si v důsledku provedené změny či doplnění 

Zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 

k) Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam Pověřujících zadavatelů 

Příloha č. 2: Seznam Dotčených objektů (odběrných míst) 

Příloha č. 3: Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady 

Příloha č. 4: Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou 

zakázku 

Příloha č. 5: Čestné prohlášení – Referenční list 

Příloha č. 6: Čestné prohlášení – Referenční list 

Příloha č. 7: Čestné prohlášení – Seznam statutárních orgánů 

Příloha č. 8:  Čestné prohlášení – Seznam akcionářů 

Příloha č. 9:  Čestné prohlášení – Neuzavření zakázaných dohod 
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Příloha č. 10: Krycí list 

Příloha č. 11:  Údaje o subdodavatelích 

 

 

 

  

 Tibor Batthyány, primátor 

  Statutární město Liberec 
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Příloha č. 1 

Seznam Pověřujících zadavatelů 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2.3 Výzvy a Zadávací dokumentace k tomuto 

zadávacímu řízení níže uvádí seznam Pověřujících zadavatelů, pro které bude centrálním 

zadavatelem na základě této veřejné zakázky zajištěno řádné a včasné plnění dodávek spočívajících 

v zásobování tepelnou energií, a kteří budou s vybraným dodavatelem uzavírat za podmínek 

vzešlých ze zadání této veřejné zakázky smlouvy o dodávkách tepelné energie: 

Centrální zadavatel 

Název IČ Sídlo Zastoupen 

Statutární město Liberec 00262978 

Liberec I-Staré 

Město, nám. Dr. E. 

Beneše 1/1 

Tiborem Batthyánym, 

primátorem 

Podřazení zadavatele 

Poř. 

číslo 
Název IČ Sídlo Zastoupen 

1. 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 

příspěvková organizace 
00083143 

Zhořelecká 344/5, 

460 37, Liberec 

Ing. Jarmila Levko – 

ředitelka 

2. 
Dopravní podnik měst Liberec a 

Jablonec nad Nisou, a.s. 
47311975 

Mrštíkova 3, 461 71, 

Liberec 

Bc. Luboš Wejnar – 

ředitel společnosti 

3. 

Základní škola s rozšířenou 

výukou jazyků, Liberec, Husova 

142/44, příspěvková organizace 

72741554 
Husova 142/44, 460 

01, Liberec 5 

Mgr. Blanka 

Reindlová – ředitelka 

4. 
Základní škola, Liberec, Oblačná 

101/15, příspěvková organizace 
46744908 

Oblačná 101/15, 460 

01, Liberec 5 

Ing. Alena Routová - 

ředitelka 

5. 

Základní škola, Liberec, 

Sokolovská 328, příspěvková 

organizace 

68974639 
Sokolovská 328, 460 

14, Liberec 13 

Mgr. Ludmila 

Moravcová - ředitelka 

6. 

Základní škola, Liberec, 

Švermova 403/40, příspěvková 

organizace 

70884978 
Švermova 403/40, 

460 10, Liberec 10 

Mgr. Jarmila Hegrová 

- ředitelka 

7. Základní škola, Liberec, U Školy 64040402 U Školy 222/6, 460 Mgr. Radek Hanuš – 
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222/6, příspěvková organizace 07, Liberec 7 ředitel 

8. 

Základní škola a Mateřská škola, 

Liberec, Barvířská 38/6 , 

příspěvková organizace 

65635612 
Barvířská 38/6, 460 

01, Liberec 3 

Mgr. Miloslav 

Kuželka – ředitel 

9. 

Základní škola a Základní 

umělecká škola, Liberec, 

Jabloňová 564/43, příspěvková 

organizace 

65642350 
Jabloňová 564/43, 

460 01, Liberec 12 

Mgr. Iva Havlenová – 

ředitelka 

10. 

Základní škola praktická a 

Základní škola speciální, Liberec, 

Orlí 140/7, příspěvková 

organizace 

72742038 
Orlí 140/7, 460 01, 

Liberec 3 

PaedDr. Dana 

Studničková – 

ředitelka 

11. 

Základní škola, Liberec, Aloisina 

Výšina 642, příspěvková 

organizace 

65100280 
Aloisina Výšina 642, 

460 15, Liberec 15 

Mgr. Jaroslav 

Vykoukal – ředitel 

12. 

Základní škola, Liberec, 

Broumovská 847/7, příspěvková 

organizace 

65642368 
Broumovská 847/7, 

460 01, Liberec 6 

Mgr. Martin Mikuš – 

ředitel 

13. 

Základní škola, Liberec, 

Dobiášova 851/5, příspěvková 

organizace 

68975147 
Dobiášova 851/5, 

460 06, Liberec 6 

Mgr. Ivo Svatoš – 

ředitel 

14. 

Základní škola, Liberec, 

Kaplického 384, příspěvková 

organizace 

72743379 
Kaplického 384, 463 

12, Liberec 23 

Mgr. Pavel Zeronik – 

ředitel 

15. 

Základní škola, Liberec, 

Vrchlického 262/17, příspěvková 

organizace 

46746757 
Vrchlického 262/17, 

460 14, Liberec 13 

Mgr. Jiří Skalský – 

ředitel 

16. 

Mateřská škola „BERUŠKA“, 

Liberec, Na Pískovně 761/3, 

příspěvková organizace 

72743301 
Na Pískovně 761/3, 

460 14, Liberec 14 

Bc. Ladislava 

Sehnoutková – 

ředitelka 

17. 

Mateřská škola „PRAMÍNEK“, 

Liberec, Březinova 389/8, 

příspěvková organizace 

72742666 
Březinova 389/8, 460 

05, Liberec 5 

Mgr. Jana Palasová - 

ředitelka 

18. 

Mateřská škola „SLUNÍČKO“, 

Liberec, Bezová 274/1, 

příspěvková organizace 

72742101 
Bezová 274/1, 460 

14, Liberec 13 

Bc. Dana 

Halberstadtová - 

ředitelka 

19. 

Mateřská škola „SRDÍČKO“, 

Liberec, Oldřichova 836/5, 

příspěvková organizace 

46747532 
Oldřichova 836/5, 

460 01, Liberec 3 

Jitka Kadlečková - 

ředitelka 

20. 
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 

466/4, příspěvková organizace 
72742810 

Klášterní 466/4, 460 

01, Liberec 5 

PaedDr. Kamila 

Podrápská, Ph.D - 

ředitelka 

21. 

Mateřská škola, Liberec, 

Stromovka 285/1, příspěvková 

organizace 

72742429 
Stromovka 285/1, 

460 10, Liberec 10 

PaedDr. Jana 

Kubíčková - ředitelka 

22. 

Mateřská škola „Delfínek“, 

Liberec, Nezvalova 661/20, 

příspěvková organizace 

72742500 
Nezvalova 661/20, 

460 15, Liberec 15 

Iveta Blažková - 

ředitelka 
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23. 

Mateřská škola „Jablůňka“, 

Liberec, Jabloňová 446/29, 

příspěvková organizace 

72743140 
Jabloňová 446/29, 

460 01, Liberec 12 

Bc. Hana Piňková - 

ředitelka 

24. 

Mateřská škola „Klíček“, Liberec, 

Žitná 832/19, příspěvková 

organizace 

72743069 
Žitná 832/19, 460 06, 

Liberec 6 

Jindřiška Veselá - 

ředitelka 

25. 

Mateřská škola „Korálek“, 

Liberec, Aloisina Výšina 645/55, 

příspěvková organizace 

72742186 

Aloisina Výšina 

645/55, 460 15, 

Liberec 15 

Vladimíra Jurigová - 

ředitelka 

26. 

Mateřská škola „Kytička“, 

Liberec, Burianova 972/2, 

příspěvková organizace 

72741465 
Burianova 972/2, 460 

06, Liberec 

Mgr. Dana 

Charyparová - 

ředitelka 

27. 

Mateřská škola „Malínek“, 

Liberec, Kaplického 386, 

příspěvková organizace 

72741546 
Kaplického 386, 463 

12, Liberec 23 

Mgr. Jitka Reindlová - 

ředitelka 

28. 
Mateřská škola, Liberec, Dětská 

461, příspěvková organizace 
72741627 

Dětská 461, 463 12, 

Liberec 23 

Jaroslava Vacíková - 

ředitelka 

29. 

Mateřská škola „Hvězdička“, 

Liberec, Gagarinova 788/9, 

příspěvková organizace 

72076950 
Gagarinova 788/9, 

460 07, Liberec 6 

Bc. Eva Cvrčková - 

ředitelka 

30. 

Mateřská škola, Liberec, 

Jeřmanická 487/27, příspěvková 

organizace 

72742909 
Jeřmanická 487/27, 

463 12, Liberec 25 

Bc. Zdeňka 

Nevečeřalová - 

ředitelka 

 

V Liberci, dne __.__.2015 

 Tibor Batthyány, primátor 

  Statutární město Liberec 
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Příloha č. 2 

Seznam Dotčených objektů (odběrných míst) 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Osoba zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností této veřejné zakázky:  

 Mgr. Lukáš Máchal 

se sídlem:  Praha 5, Smíchov, Plzeňská 1972/158 

IČ:  71468641 

DIČ:  CZ7912012526 

Telefon: +420 776 747 897 

E-mail: machal@ak-mb.cz 

Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3.2 Výzvy a Zadávací dokumentace k tomuto 

zadávacímu řízení níže uvádí  seznam Dotčených objektů (odběrných míst) pro které bude 

na základě této veřejné zakázky zajištěno řádné a včasné plnění dodávek spočívajících 

v zásobování tepelnou energií: 

Dotčené objekty (odběrná místa) 

1 Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace 

2 Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace 

3 Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace 

4 Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 

5 Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 

6 Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace 

7 Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace 

8 Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace 

9 Mateřská škola"Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace 

10 Mateřská škola"Klíček", Liberec ,Žitná 832/19, příspěvková organizace 

11 Mateřská škola"Kytička", Liberec, Buriánova 972/2, příspěvková organizace 
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12 Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace - primární rozvod 

13 Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 

14 Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace - primární rozvod 

15 Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace 

16 Buriánova 1070 Ž (SML) 

17 Buriánova 1071 Z (SML) 

18 Burianova 969/8 (SML) 

19 Česká 617 (SML) 

20 Nad Sokolovnou 616 (SML) 

21 Blok A - Krajní 1575/2 (SML) 

22 Blok B - Krajní 1576/4 (SML) 

23 Blok C - Krajní 1577/6 (SML) 

24 Blok D - Krajní 1578/8 (SML) 

25 Blok E - Krajní 1579/10 (SML) 

26 Blok F - Krajní 1580/12 (SML) 

27 Borový vrch 1031 (SML) 

28 Budova Magistrátu,nám.Dr.E.Beneše 1 (SML) 

29 Frýdlantská 184 (SML) 

30 Jablonecká 124 (SML) 

31 Seniorů 1208, Liberec 30 (SML) 

32 SML - Pionýrů 976 (SML) 

33 Zámeček, Jablonecká ul. (SML) - primární rozvod 

34 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 

35 Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace  

36 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 

37 Základní škola, Liberec, Husova 142/144, příspěvková organizace - primární rozvod 

38 Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace - primární rozvod 

39 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace - primární rozvod 

40 ZŠ Dobiášova 851/5 

  ZŠ Dobiášova II 

41 Kaplického 384 

  Kaplického 384 -Školník 

42 ZŠ-Sokolovská - kuchyně - primární rozvod 
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  ZŠ-Sokolovská 328 - primární rozvod 

43 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

44 Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

45 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace - primární rozvod 

46 Základní škola,Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 

47 Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 

48 Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. - primární rozvod 

 

V Liberci, dne __.__.2015 

 Tibor Batthyány, primátor 

  Statutární město Liberec 
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Příloha č. 3 

Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Uchazeč tímto prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 

53 odst. 1 písm. písm. c) až e) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že je dodavatelem: 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d)vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 

prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 

tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
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k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu1. 

 

V  , dne   

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

                                                           
1
 Dle ustanovení § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 4 

Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost splnit 

veřejnou zakázku 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Uchazeč tímto prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele ve smyslu 

ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

(dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že je způsobilý ekonomicky i finančně plnit předmět 

shora uvedené veřejné zakázky. 

 

V  , dne   

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

Příloha usnesení č. 953/2015



Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Příloha č. 5 

Čestné prohlášení – Referenční list 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže předkládá Referenční list se seznamem významných 

dodávek ve smyslu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. V Referenčním listu je uveden seznam 

významných dodávek v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle čl. 6 odst. 6.4. písm. a) 

Výzvy a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. 

REFERENČNÍ LIST 

č. Obchodní 

firma/název 

objednatele 

Předmět 

významné 

dodávky 

(zahrnující 

zejména objem 

dodávek 

v GJ/rok) 

Doba realizace 

významné 

dodávky 

(zahrnující 

zejména informaci 

o době 

kontinuálních 

dodávek tepelné 

energie pro 

jednoho klienta a 

době provozu 

energetického 

zdroje na výrobu 

elektřiny a tepla) 

Místo 

realizace 

významné 

dodávky 

Finanční 

objem 

významné 

dodávky 

Kontaktní osoba 

objednatele 

k ověření 

poskytnutého 

plnění 

1.     
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Uchazeč čestně prohlašuje, že veškeré shora uvedené referenční zakázky a realizované dodávky a 

byly provedeny řádně a odborně. 

Uchazeč dále čestně prohlašuje, že přílohou tohoto Referenčního listu obsahujícího seznam 

významných dodávek je ke každé uvedené referenční zakázce: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 

zadavateli,  

nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli,  

nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

 

V  , dne   

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

Příloha usnesení č. 953/2015



Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Příloha č. 6 

Čestné prohlášení – Seznam techniků 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže předkládá Seznam techniků se seznamem odborných 

technických pracovníků ve smyslu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. V Seznamu techniků 

je uveden seznam odborných technických pracovníků v souladu s požadavky zadavatele na 

kvalifikaci dle čl. 6 odst. 6.4. písm. b) Výzvy a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. 

SEZNAM TECHNIKŮ 

č. Jméno a 

příjmení 

specializovaného 

technického 

pracovníka 

Pozice či 

funkční 

zařazení 

Délka praxe 

v oboru 

odpovídajícím 

předmětu této 

veřejné 

zakázky  

Informace, zda se jedná o 

zaměstnance či osobu 

spolupracující na základě jiné 

smluvně podložené 

spolupráce (v případě, že 

nejde o zaměstnance uchazeče, 

pak doložit prostou kopii 

takové smlouvy s příslušným 

technikem či odborným 

pracovníkem dále dodržet 

veškeré povinnosti o 

prokazování kvalifikace 

prostřednictvím 

subdodavatele dle ustanovení 

§ 51 zákona) 

Kontaktní 

osoba 

objednatele 

k ověření 

údajů o 

technickém 

pracovníkovi 
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

V  , dne   

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Příloha č. 7 

Čestné prohlášení – Seznam statutárních orgánů 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Uchazeč (zájemce) tímto čestně prohlašuje a níže uvádí seznam statutárních orgánů nebo členů 

statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v  pracovně 

právním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Zadávací dokumentace k této 

veřejné zakázce.  

 

Seznam bude uveden v členění – jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození, bydliště a datum 

vzniku funkce či členství u každého z takových statutárních orgánů či členů statutárních orgánů 

uchazeče (dodavatele): 

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

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

 

V  , dne   

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Příloha č. 8 

Čestné prohlášení – Seznam akcionářů 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 
Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže uvádí aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu (má-li formu akciové společnosti) ve 

smyslu ustanovení§ 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, a dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.  

Seznam bude uveden v členění v souladu s respektováním smyslu ustanovení § 264 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, tedy jestliže společnost vydala akcie na jméno, vede 

seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma 

nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, 

popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů, a to u každého z takových akcionářů, jehož 

podíl akcií převyšuje 10%: 

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

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

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

 

V  , dne  

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Příloha č. 9 

Čestné prohlášení – Neuzavření zakázaných dohod 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

  

Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže uvádí, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu1 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou ve smyslu ustanovení 

§ 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

 

 

 

V  , dne   

 

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  
 
 
 

                                                           
1 Dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 

soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
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Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Příloha č. 10 

Krycí list 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva) 

 

  

Sleva z ceny tepelné energie pro vytápění 

Výše slevy z ceny tepelné energie pro vytápění (v procentech) .….... % 

 

 

V  , dne   

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

Příloha usnesení č. 953/2015



Veřejná zakázka:  

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 
  
 

Příloha č. 11 

Čestné prohlášení – Seznam subdodavatelů 
 

veřejná zakázka 

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů,  

které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“). 

Centrální zadavatel:  

 Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 
 

Uchazeč (dodavatel): 

  

 (obchodní firma uchazeče) 

sídlem   

 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   

 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   

 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

zastoupen:   

 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Uchazeč zde specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům s uvedením identifikačního údaje každého subdodavatele, popíše 

subdodavatelský systém společně s uvedením druhu dodávek (příp. služeb)a věcného podílu na 

veřejné zakázce (v procentech). 

Pořadové číslo 

subdodavatele 

Subdodavatel (obchodní 

firma, název/firma, 

jméno a příjmení) 

IČ Věcný podíl subdodavatele na 

plnění veřejné zakázky (stručný 

popis slovy a procentuálním 

vyjádřením) 

1. 
   

 

V  , dne   

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat uchazeče (dodavatele):  
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 3

Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce Liberec pro rok 2015 ve výši 9.699,- Kč je refundací, která je 
poskytována ministerstvem vnitra, prostřednictvím krajů, obcím, jako zřizovatelům 
jednotek požární ochrany na odbornou přípravu, speciální kurzy a na výdaje za usku-
tečněný zásah jednotky mimo její územní obvod.      

V tomto konkrétním případě se jedná o refundaci za výdaje na odbornou přípravu velitelů a 
strojníků SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti, speciální kurzy / např. kurz obsluhovatele motorových pil/, instrukčně 
metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů, velitelské dny 
s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích krajů a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky 
SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mi-
mo její územní obvod.      

Protože se jedná o účelovou neinvestiční dotaci na rok 2015, musí být tyto prostředky použity 
do konce roku 2015, a to na udržení akceschopnosti jednotek / technické prostředky, ochran-
né pomůcky/ a dotace musí být následně řádně vyúčtována. /viz příloha č. 1 průvodní dopis 
z Libereckého kraje/.  

K poskytnutí dotace je nutné podepsat smlouvu s Libereckým krajem o poskytnutí dotace / 
viz příloha č. 2 /. Teprve po podepsání smlouvy budou kraje zaslána výše uvedená suma.  

Pokud nebude dotace řádně vyčerpána, bude vrácena na Ministerstvo vnitra. 

 
 
Doporučení odboru kancelář tajemníka 
 
Souhlasit s přijetím dotace 
 
 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před 
projednáním v radě města. 
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Příloha č. 1 – Průvodní dopis Libereckého kraje k poskytnutí dotace 
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Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace 
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