
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: 28. 11. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností  ze  smlouvy na Dodávku tepel-
né a elektrické energie č. 2/2012 ze dne 4. června 2012                                                             

 

 

Zpracoval: Pavel Smarž 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení pro-
jektů 

telefon: 48 524 3188 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Radou města dne 19. 11. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a elektric-
ké energie č. 2/2012 ze dne 4. června 2012   

a  u k l á d á 
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Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce, zajistit podpis příslušné smlouvy. 

T: 12/2013 
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Důvodová zpráva  

 

Firma WARMNIS, s.r.o. (dále jen Dodavatel) dodává teplo a elektrickou energii Statutárnímu 
městu Liberec (dále jen Postupitel), pro objekty Bazén a Galerie, na základě Smlouvy o do-
dávkách tepelné a elektrické energie č. 2/2012 ze 4. června 2012 (dále jen Smlouva).  Smlou-
va je uzavřena na dobu 10 let od zahájení dodávek do prvního ze zásobovaných objektů (Ba-
zén na Tržním náměstí). Dalším ve Smlouvě určeným objektem pro dodávky je objekt Gale-
rie, Masarykova 723/14, Liberec (dále jen „Postupník“). Dodavatel byl vybrán na základě 
zadávacího řízení na výběr dodavatele energií. Dodavatel pro dodávky využívá vlastní výrob-
ní zařízení a vlastní energetické sítě.     

 

Mezi Postupitelem a Postupníkem byla uzavřena Smlouva o bezplatném užívání nemovitostí 
v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, kde Postupník bezplatně 
užívá budovu č. p. 723. V této Smlouvě o bezplatném užívání nemovitostí se Postupník také 
zavazuje k zajišťování dodávek potřebných energií na svůj náklad a zajištění přípravy a uza-
vření smluv k těmto dodávkám. 

 
Předmětem Smlouvy o postoupení práv a povinností je postoupení práv a povinností Postupi-
tele ve prospěch Postupníka, které vyplývají ze Smlouvy. Právem Postupníka tak bude zajiš-
těná dodávka elektrické a tepelné energie a povinností Postupníka bude platit za tyto dodávky. 

 
 
 

 
 
Tato smlouva byla předložena ke kontrole právnímu oddělení Libereckého kraje a Statutární-
ho města Liberec. 
 
 
 
 
 
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací: 
Souhlasit s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností   
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Smlouva o postoupení práv a povinností   
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Smlouva o postoupení práv a povinností 
�íslo smlouvy: 7/13/0051 

uzav�ená mezi t�mito smluvními stranami: 

Statutární m�sto Liberec 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:  Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou m�sta 

I�:   002 62 978 

DI�:   CZ00262978 

(dále jen “Postupitel”) 

Oblastní galerie v Liberci, p�ísp�vková organizace 

se sídlem:  U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5 

zastoupená:  Mgr. Janem Randá�kem, �editelem 

I�:   00083267 

(dále jen “Postupník”) 

WARMNIS s.r.o. Liberec 

se sídlem:  Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6 

zastoupený:  Ing. Ji�ím Lenkvíkem, jednatelem spole�nosti 

I�:   432 246 79 

DI�:   CZ43224679 

(dále jen “Dodavatel”) 

�lánek I. 
Úvodní ustanovení 

Dodavatel na základ� Smlouvy o dodávkách tepelné a elektrické energie �. 2/2012 ze 4. �erv-

na 2012 (dále jen „Smlouva“) dodává teplo a elektrickou energii Postupiteli pro objekty Ba-

zén a Galerie. Pro dodávky používá Dodavatel vlastní výrobní za�ízení a vlastní energetické 

sít�. Dodávky jsou uskute��ovány na základ� smluvního vztahu, uzav�eného na základ� vý-

sledku zadávacího �ízení pro výb�r Dodavatele energií. Smlouva je uzav�ena na dobu 10 let 

od zahájení dodávek do prvního ze zásobovaných objekt� (Bazén na Tržním nám�stí). Dalším 

ve smlouv� ur�eným objektem pro dodávky je objekt Galerie, Masarykova 723/14, Liberec 

(dále jen „Galerie“). 
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Postupitel a Postupník mezi sebou uzav�eli Smlouvu o bezplatném užívaní nemovitostí 

v rámci projektu „Revitalizace m�stských lázní na galerijní objekt“, kde Postupník bezplatn�

užívá budovu �. p. 723 a zavazuje se mimo jiné zajiš�ovat dodávky pot�ebných energií (elek-

trické energie, vody, plynu, tepla, TUV) na sv�j náklad a zajiš�uje p�ípravu a uzav�ení smluv 

k této �innosti.�

�lánek II.

P�edm�t smlouvy 

1. P�edm�tem smlouvy je postoupení práv a povinností Postupitele ve prosp�ch Postupníka, 

které Postupitel získal uzav�ením Smlouvy s Dodavatelem pro objekt Galerie. Zejména se 

jedná o právo na dodávky energií s p�íkonem a objemem v rozsahu dle �lánku 3. Smlouvy 

a povinnosti platit za dodávky energií cenu stanovenou podle �lánku 5. Smlouvy, 

s platebními podmínkami a smluvními pokutami podle �lánku 6 a 7 Smlouvy, dobu trvání 

smlouvy podle �lánku 8 Smlouvy. 

2. Postupitel touto smlouvou postupuje výše uvedený rozsah práv a závazk� spolu s doklady 

k nim výhradn� k zajišt�ní ú�elu, uvedenému v �lánku 2. této smlouvy. Postupník se za-

vazuje seznámit se s výše uvedenými právy a povinnostmi sjednanými nebo získanými 

Postupitelem, vyplývajícími z výše uvedených podklad�. Dále se zavazuje, že dodrží i 

všechna ustanovení p�vodní Smlouvy mezi Postupitelem a Dodavatelem, i když nejsou ve 

smlouv� o postoupení práv a povinností výslovn� uvedena. 

3. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s postoupením práv a povinností Postupitele ze 

Smlouvy, které se vztahují k objektu Galerie, na Postupníka. 

4. Souhlas s postoupením práv a povinností ze Smlouvy za Postupitele schválilo Zastupitel-

stvo m�sta svým usnesením �. ….. 

�lánek III. 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p�ed jejím podpisem p�e�etly, s jejím obsa-

hem souhlasí, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupc�. 

2. Nedílnou sou�ástí této smlouvy je plné zn�ní Smlouvy o dodávce tepelné a elektrické 

energie �. 2/2012, Smlouva o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitali-

zace m�stských lázní na galerijní objekt“ �. OLP/684/2010 a Dodatek �. 1 ke smlouv� o 

spole�ném postupu v rámci projektu „Revitalizace m�stských lázní na galerijní objekt“ 

OLP/686/2010. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve t�ech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 
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4. Smlouva je ú�inná od 1. prosince 2013. 

P�ílohy: Smlouvy o dodávce tepelné a elektrické energie �. 2/2012 

         Smlouva o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace 

 m�stských lázní na galerijní objekt“ �. OLP/684/2010 

 Dodatek �. 1 ke smlouv� o spole�ném postupu v rámci projektu „Revitalizace    

 m�stských lázní na galerijní objekt“ OLP/686/2010. 

                   V Liberci dne 

------------------------ 
za Postupníka 

Mgr. Jan Randá�ek 

Oblastní galerie v Liberci, 

p�ísp�vková organizace 

------------------------
za Postupitele 

Mgr. Martina Rosenbergová 

primátorka Statutárního m�sta Liberec 

------------------------
za Dodavatele 

Ing. Ji�í Lenkvík 

jednatel spole�nosti WARMNIS spol. s r.o. 


















































