
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Převzetí ručitelského závazku ve smyslu ustanovení § č. 85, odst. j) zákona 
č.128/2000 Sb., v platném znění 

 

Zpracoval: Petr Vydra 

odbor, oddělení: KT, provozní 

telefon: 48 524 3762 

Schválil: vedoucí oddělení Jaroslav Anděl 

 vedoucí odboru tajemník magistrátu města JUDr. Marek Řeháček 

Projednáno: s Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

převzetí ručitelského závazku za příspěvkovou organizaci Městské lesy Liberec, spojeného s 
přistoupením této organizace  jako oprávněné osoby k rámcové smlouvě o telekomunikačních 
službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, sjednané mezi Statu-
tárním městem Liberec a T-Mobile Czech Republic,a.s. 
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Důvodová zpráva 
 

Zastupitelstvu obce je ve smyslu ustanovení § č. 85, odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
v platném znění, vyhrazeno rozhodování o převzetí ručitelského závazku.  

Statutární město Liberec ( dále SML ) na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na 
služby pod názvem „Poskytování komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního 
operátora na Magistrátu města Liberec“, který  vzala Rada města Liberec na vědomí svým 
usnesením č. 394/06, uzavřelo dne 21.7.2006 s operátorem T-Mobile Czech Republic,a.s., ( 
dále TMCZ ) rámcovou smlouvu o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikač-
ních zařízení a jejich příslušenství. V rámcové smlouvě jsou sjednány množstevní slevy na 
dodávané telekomunikační služby. Příspěvková organizace Městské lesy Liberec se na SML 
obrátila s žádostí o možnost přistoupení k této smlouvě. V bodu č.3 uzavřené rámcové smlou-
vy se umožňuje poskytovat režim této smlouvy též dalším oprávněným osobám.S přistoupe-
ním oprávněné osoby je na základě bodu č.3.4 rámcové smlouvy spojen ručitelský závazek 
vůči TMCZ , pokud oprávněná osoba nesplní své peněžité závazky, vyplývající 
z účastnických smluv uzavřených za podmínek stanovených rámcovou smlouvou, nebo pokud 
nesplní své peněžité závazky vůči TMCZ vyplývající z jiných smluv o poskytování teleko-
munikačních služeb, které zpravidla obsahují odkaz na rámcovou smlouvu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Žádost příspěvkové organizace Městské lesy Liberec ze dne 15.1.2010 
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