
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 

Bod pořadu jednání:        

 Cyklostezka Nisa : Liberec - Hrádek n.N. - příprava a koordinace záměru 
      

 

Zpracoval: Ing. Jiří Kovačič 

odbor, oddělení: rozvojových projektů, oddělení dotací 

telefon: 485 244 840 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica 

Projednáno: RM dne 3.11.2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. František Hruša, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 
- uzavření Smlouvy o sdružení sil a prostředků při realizaci projektu „Cyklostezka Nisa : 
Liberec – Hrádek nad Nisou“ s MIKROREGIONEM HRÁDECKO – CHRASTAVSKO, 
IČ: 70908222, a s OBCÍ STRÁŽ NAD NISOU, IČ: 00671916 
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Důvodová zpráva 

Mezinárodní cyklostezka Odra – Nisa byla v úseku Liberec – Hrádek n.N. projektově 
prověřena v roce 2001 společností ARR- Nisa, která zpracovala studii proveditelnosti. 
Cyklostezka pak byla částečně realizována. 

Jelikož se od roku 2001 mnoho věcí změnilo, je vhodné pro dokončení cyklostezky v tomto 
úsek realizovat projekt „Cyklostezka Nisa : Liberec – Hrádek n.N. - příprava a koordinace 
záměru“, který zahrnuje návrh optimálního vedení trasy cyklostezky v úseku Liberec - Hrádek 
n. N., vč. návrhu dopravního značení, vytvoření základní informace o projektu, která bude 
použitelná jako příloha k žádostem o dotace a k dalším fázím realizace projektu a vytvoření 
informačního materiálu o této cyklostezce. 

Na tento projekt je žádána podpora z Grantového fondu Libereckého kraje, z Programu č. 26 
– Podpora rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje. 

Aktivní spolupráci při přípravě projektu, žádostí o dotace a při realizaci projektu mezi 
dotčenými obcemi je navrženo ošetřit Smlouvou o sdružení sil a prostředků při realizaci 
projektu Cyklostezka Nisa : Liberec - Hrádek nad Nisou (návrh smlouvy viz příloha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha : Návrh Smlouvy o sdružení sil a prostředků při realizaci projektu Cyklostezka Nisa : 
Liberec – Hrádek nad Nisou. 

 

 



 3 

Příloha : Návrh Smlouvy o sdružení sil a prostředků při realizaci projektu Cyklostezka Nisa : 
Liberec – Hrádek nad Nisou. 

 

 

S M L O U V A 

o sdružení sil a prostředků při realizaci projektu 
 

Cyklostezka Nisa : Liberec – Hrádek nad Nisou 
 

č. 7/09/0097 
 

 

1. Účastníci smlouvy 
 

MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO 

nám. 1. máje 1, 46331 Chrastava, IČ 709 08 222 

zastoupený předsedkyní Janou Mlejneckou 

 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1, IČ 002 62 978 

zastoupené náměstkem primátora Ing. Františkem Hrušou 

 

OBEC STRÁŽ NAD NISOU 

Schwarzova 262, 46303 Stráž nad Nisou, IČ 006 71 916 

zastoupená starostou Mgr. Karlem Jäschke 

 

 

2. Vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu 
 

1. Účastníci uzavírají tuto smlouvu podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, za účelem sdružení sil a prostředků při přípravě a realizaci akce : 
„Cyklostezka Nisa : Liberec – Hrádek nad Nisou“ 

 

2. Sdružením sil se rozumí aktivní spolupráce při přípravě projektu, žádostí o dotace a při 
realizaci projektu. Sdružením prostředků se rozumí spolufinancování vlastního podílu : 
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a) při přípravě projektu v poměru dle čl.2 odst.3. 

b) při realizaci akce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC a OBEC STRÁŽ NAD NISOU 
dle skutečných nákladů akce vynaložených v jimi spravovaných katastrálních území, 
zbylé náklady jdou na účet MIKROREGIONU HRÁDECKO – CHRASTAVSKO. 

 

3. Podle vzájemné dohody účastníků smlouvy budou činit podíly při přípravě projektu v % : 

a) MIKROREGION HRÁDECKO - CHRASTAVSKO   ...   73 % 

b) STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   ...   22 % 

c) OBEC STRÁŽ NAD NISOU   ...   5 % 

Jednotlivé podíly mohou být měněny pouze se souhlasem všech účastníků smlouvy, a to 
formou písemného dodatku smlouvy. 

 

 

3. Práva a povinnosti účastníků smlouvy 
 

1. Každý účastník smlouvy má právo se podílet na přípravě projektu, může vznášet 
připomínky a klást podmínky. Konečná podoba projektu musí být v jednotlivých územích 
schválena vždy příslušným orgánem účastníka smlouvy. Dále má účastník smlouvy právo 
dohlížet, kontrolovat a připomínkovat realizaci projektu ve svém správním území, v 
případě účastníka smlouvy MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO na území 
jeho členských obcí. 

 

2. Účastníci smlouvy mají povinnost spolupracovat při zpracování projektu, žádosti o 
finanční podporu, tvorbě projektu a realizaci projektu.  

 

3. Účastníci smlouvy mají za povinnost připravovat včas a zajistit veškeré podklady, 
vyjádření a přílohy k žádostem o finanční podporu tak, aby byly plněny požadované 
termíny. 

 

 

4. Koordinátor projektu 
 

1. Koordinátorem celého projektu bude osoba vybraná STATUTÁRNÍM M ĚSTEM 
LIBEREC a odsouhlasený ostatními účastníky smlouvy. 

 

2. Cílem koordinace bude zajištění realizace trasy pro cyklisty, která bude mít evropský 
standard, tzn. bude dopravně bezpečná, s kvalitním povrchem, dostatečně pohodlná a 
atraktivní. Při návrhu trasy budou zohledněny zájmy a potřeby příslušných měst a obcí. 
Realizace cyklostezky umožní marketingové využití cyklostezky, které bude pro příslušná 
města a obce přínosem. 
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3. V rámci koordinace zajistí koordinátor shromáždění podkladů, studií a projektových 
dokumentací o Cyklostezce Nisa : Liberec – Hrádek nad Nisou a jejich posouzení 
z hlediska technického, koncepčnosti, použitelnosti a finanční náročnosti. Navrhne 
optimální vedení trasy v celém úseku z Liberce do Hrádku nad Nisou. V obtížných 
úsecích bude navrženo alternativní řešení vedení trasy.  

 

4. Koordinátor vytvoří základní informace o záměru Cyklostezky Nisa : Liberec – Hrádek 
nad Nisou včetně grafické a mapové přílohy, která bude použitelná jako příloha 
k žádostem o dotace, na další fáze přípravy projektu a realizace projektu. 

 

 

5. Způsob využití projektu 
 

1. V případě realizace bude cyklostezka sloužit veškerým nemotorovým účastníkům 
silničního provozu, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

2. Jednotlivé úseky budou účelně odděleny podle správních území obcí, stanou se majetkem 
příslušných obcí, které zároveň zajistí na svém území provoz a údržbu cyklostezky. 

 

 

6. Zastoupení a zplnomocnění 

 
1. Účastníci smlouvy souhlasí s tím, aby nositelem společného projektu byl koordinátor 

vybraný STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC. 

2.  Účastníci smlouvy souhlasí se zplnomocněním koordinátora k zajištění podkladů, studií a 
projektových dokumentací o Cyklostezce Nisa : Liberec – Hrádek nad Nisou a k 
projednání posouzení optimálního vedení trasy v celém úseku z Liberce do Hrádku nad 
Nisou s příslušnými úřady a institucemi. 

 

 

7. Platnost smlouvy 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi účastníky smlouvy. Smlouva 
se sjednává na dobu neurčitou. 

 

2. V případě odstoupení některého z účastníků smlouvy se již vložené prostředky 
nevypořádávají a projekt, popřípadě rozpracované dílo ve správním území obce zůstává 
v jejím majetku. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena všem účastníkům 
smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce 
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následujícím po doručení výpovědi účastníkům smlouvy. Případnou újmu, kterou účastník 
smlouvy způsobí výpovědí ostatním účastníkům smlouvy, uhradí bezodkladně v plné výši 
dle skutečné újmy vyčíslené jednotlivými účastníky smlouvy. 

 

3. Podepsaní zástupci účastníků smlouvy prohlašují, že k uzavření této smlouvy přistupují až 
poté, co tento projekt byl schválen příslušným orgánem účastníka smlouvy. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. 
Každý účastník smlouvy obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 

 

5. Podepsaní účastníci smlouvy svým podpisem potvrzují, že smlouva je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle, obsah smlouvy je jim srozumitelný a přistupují k ní bez nátlaku, 
tísně či donucení. 

 

V Liberci dne 

 

 

 

 

 

 

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

MIKROREGION HRÁDECKO – CHRASTAVSKO  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

    Jana Mlejnecká        Ing. František Hruša 

      předsedkyně         náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

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

OBEC STRÁŽ NAD NISOU 

Mgr. Karel Jäschke 
starosta 

 


