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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 

Odbor správy veřejného majetku 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 

 
 ELTODO - CITELUM, s.r.o. 
       
 Ředitel společnosti 
 Novodvorská 1010/14 
 142 01 Praha 

 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

5.3.2013       Novotný D./3874 8.3.2013 

 

 

 

Věc:  Vyjádření k žádosti společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. o informace  

 

 

 

 

Vážený pane, 

 

dne 5. března 2013 byla městu Liberec doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících 

informací: 

 

a) K jakému dni došlo k uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a 

společností ELMOS Liberec s.r.o., Ševčíkova 982, Liberec 6, IČ 477 80 126, jejímž 

předmětem plnění je „Servis, provoz a údržba veřejného a slavnostního osvětlení, 

světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Liberec“ ve 

smyslu prvního bodu usnesení rady Statutárního města Liberec č. 157/2013 přijatého 

na 4. zasedání rady konaném dne 19. února 2013? V případě, že k uzavření smlouvy 

ve smyslu dotazu uvedeného výše dosud nedošlo, k jakému dni je uzavření předmětné 

smlouvy plánováno? Případně, pokud není možné určit předmětný budoucí den, které 

podmínky pro uzavření smlouvy vyplývající z platných právních předpisů již byly 

splněny a které ještě splněny nebyly? 

 

b) K jakému dni došlo k uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a 

společností MONTEL s.r.o., Krásná Studánka 118, Liberec 31, IČ 485 88 903, jejímž 

předmětem plnění je „Dodávka materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného 

signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Liberec“ ve smyslu druhého 

bodu usnesení rady Statutárního města Liberec č. 157/2013 přijatého na 4. zasedání 

rady konaném dne 19. února 2013? V případě, že k uzavření smlouvy ve smyslu 

dotazu uvedeného výše dosud nedošlo, k jakému dni je uzavření předmětné smlouvy 

plánováno? Případně, pokud není možné určit předmětný budoucí den, které 

podmínky pro uzavření smlouvy vyplývající z platných právních předpisů již byly 

splněny a které ještě splněny nebyly? 
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c) K jakému dni došlo k uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a 

společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4, PSČ 

140 00, IČ 256 80 595, jejímž předmětem plnění je zajištění servisu a údržby světelně 

signalizačních zařízení ve městě Liberci v maximálním celkovém finančním limitu za 

provedené činnosti ve výši 990.000 Kč bez DPH ve smyslu prvního bodu usnesení 

rady Statutárního města Liberec č. 159/2013 přijatého na 4. zasedání rady konaném 

dne 19. února 2013? V případě, že k uzavření smlouvy ve smyslu dotazu uvedeného 

výše dosud nedošlo, k jakému dni je uzavření předmětné smlouvy plánováno? 

Případně, pokud není možné určit předmětný budoucí den, které podmínky pro 

uzavření smlouvy vyplývající z platných právních předpisů již byly splněny a které 

ještě splněny nebyly? 

 

d) K jakému dni došlo k uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a 

společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4, PSČ 

140 00, IČ 256 80 595, jejímž předmětem plnění je zajištění dodávek materiálů pro 

světelně signalizační zařízení ve městě Liberci v maximálním celkovém finančním 

limitu za provedené činnosti ve výši 990.000 Kč bez DPH ve smyslu prvního bodu 

usnesení rady Statutárního města Liberec č. 159/2013 přijatého na 4. zasedání rady 

konaném dne 19. února 2013? V případě, že k uzavření smlouvy ve smyslu dotazu 

uvedeného výše dosud nedošlo, k jakému dni je uzavření předmětné smlouvy 

plánováno? Případně, pokud není možné určit předmětný budoucí den, které 

podmínky pro uzavření smlouvy vyplývající z platných právních předpisů již byly 

splněny a které ještě splněny nebyly? 

 

e) Jaké jsou aktuálně zvažované varianty zajištění servisu a opravy veřejného a 

slavnostního osvětlení, světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního 

města Liberec v období od 11. června 2013 a jaký je současný stav příprav zajištění 

uvedených činností? 

 

 

 

Tímto Vám v zákonem stanovené lhůtě zasíláme požadované informace: 

 

ad bod a) až d) výše: 

 

K uzavření smluv uvedených pod body a) až d) výše k dnešnímu dni nedošlo. Konkrétní 

datum uzavření těchto smluv není k dnešnímu dni stanoveno. Otázku ohledně splnění či 

nesplnění podmínek pro uzavření smluv vyplývajících z platných právních předpisů 

nepovažujeme za dostatečně určitou, není z ní totiž zřejmé, jaké podmínky kterých právních 

předpisů má tazatel na mysli.  

 

ad bod e) výše: 

 

V souladu s postupem schváleným radou města Liberec na jejím 4. zasedání konaném dne 19. 

února 2013 (usnesení č. 158/2013) město Liberec připravuje dlouhodobé řešení zajištění 

servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve 

vlastnictví města, přičemž aktuálně se zvažuje varianta (i) zřízení příspěvkové organizace 

městem Liberec a (ii) varianta výběru dodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. Současný stav příprav je takový, že o tom, která z variant by byla 
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případně realizována, město Liberec rozhodne až na základě podrobnějších informací a 

analýzy obou postupů. 

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. David Novotný 

       vedoucí odboru správy veřejného majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou 

infrastrukturu, Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 460 01 


