
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt  
  

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák 

 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 485 243 191 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Lukášem Martinem, náměstkem primátorky 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu v rámci projektu „Revitalizace měst-
ských lázní na galerijní objekt“ č. OLP/686/2010. 
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a ukládá 
 
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce SML, zajistit podpis příslušného dodatku. 
 

 T: bezodkladně
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Důvodová zpráva 

Statutární město Liberec a Liberecký kraj uzavřeli v rámci projektu „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ mimo jiné Smlouvu o společném postupu č. OLP/686/2010. V této 
smlouvě se Liberecký kraj zavázal poskytnout městu dotaci v maximální výši 7,5% celkových 
způsobilých výdajů projektu (dále jen CZV) na úhradu vlastního podílu příjemce dotace. 
V době uzavírání této smlouvy činila výše vlastního podílu právě 7,5% CZV. Vzhledem 
k tomu, že došlo k redukci kofinancování projektů realizovaných za podpory fondů EU stát-
ním rozpočtem (rovněž ve výši 7,5% CZV), vyvolali jsme jednání s Libereckým krajem ve 
věci navýšení krajské dotace tak, aby duch předmětné smlouvy (tedy úhrada celého vlastního 
podílu příjemce dotace Libereckým krajem) byl naplněn. 

Předkládaný dodatek rovněž řeší převzetí závazků vyplývajících ze Smlouvy o dodávce tepel-
né a elektrické energie, č. 2/2012, která byla uzavřena s vybraným uchazečem zadávacího 
řízení „Výroba a dodávka energií do objektů městské galerie a bazénu v Liberci“ realizované-
ho SML v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 25. 6. 2013 usnesením č. 249/13/ZK 
tento dodatek schválilo.  

Předkládaný dodatek byl konzultován a kontrolován právním oddělením MML, rovněž práv-
ním oddělením KÚLK. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu v rámci projektu  
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, č. OLP/686/2010 

 



 
 

Strana 1 (celkem 2) 

DODATEK Č .  1  
ke Smlouvě  o  společném postupu v  rámci  pro jek tu   
„Revi ta l izace městských lázní  na galer i jn í  ob jek t “  

 
č .  OLP/686/2010 

 
 

 
uzavřené v Liberci dne 29. 4. 2010   

 
 

 
mezi 

 
1.  Liberecký kraj  
 Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 IČ: 70891508 
 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem  
   

na straně jedné (dále jen „kraj“) 
 

a 
 
2.  Statutární město Liberec 
 Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
 IČ: 00262978  
 Zastoupené: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
 
na straně druhé (dále jen „město“) 
případně „smluvní strany“.  
 
 
 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku V. odst. 1, zrušení článku V. odst. 4 a 
doplnění nového článku Va. do výše uvedené smlouvy č. OLP/686/2010 (dále jen 
”smlouva”).  

1.2. Smluvní strany se s ohledem na změnu podmínek poskytnutí dotace, kterou došlo k 
navýšení vlastního podílu spolufinancování jednotlivých projektů na 15% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, dohodly na tom, že se odst. 1 článku V. smlouvy zcela 
nahrazuje tímto novým textem:  

”Kraj se zavazuje poskytnout městu dotaci v maximální výši 15% z celkových 
způsobilých výdajů projektu na úhradu způsobilých výdajů projektu, které je město 
povinno ze svých zdrojů financovat. Dotaci kraj poskytne za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace se smluvní strany 
zavazují vzájemně projednat a tuto smlouvu uzavřít nejpozději do 15. 9. 2013“.  

 



Strana 2 (celkem 2) 

1.3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na tom, že se odst. 4 článku V. 
smlouvy bez náhrady ruší. 

 
1.4. Smluvní strany se s ohledem na budoucí dodávky energie do objektů, jejichž potřeba 

vznikla již při zahájení stavebních prací, dohodly na doplnění nového čl. Va ve znění: 
 

Článek Va 
Dodávka energie  

 
Při převodu vlastnictví revitalizované budovy č. p. 723 (tj. budovy bývalých 
 městských lázní) ze Statutárního města Liberec na Liberecký kraj se Liberecký kraj 
 zavazuje převzít závazky vyplývající ze Smlouvy o dodávce tepelné a elektrické 
energie, číslo 2/2012, která byla uzavřena s vybraným uchazečem (Warmnis spol. 
s r.o., IČ: 43224679) zadávacího řízení „Výroba a dodávka energií do objektů městské 
galerie a bazénu v Liberci“ realizovaného Statutárním městem Liberec v souladu se z. 
č. 137/2006 Sb., v platném znění.“ 

 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1.    Články a ustanovení smlouvy v tomto dodatku neupravené se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu ve 2 vyhotovení. 

2.3.   Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2.4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 
 určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
 ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

2.5. 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. 

2.6. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberce č. 
 …… ze dne …… a usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 249/13/ZK ze dne 
25. 6. 2013. 

 
 
V Liberci  dne ......………. V Liberci  dne …………… 
 
 
   
  
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Bc. Martina Rosenbergová Martin Půta 


