
 
Příloha č. 2.  Návrh dohody o zániku věcného břemene mezi Statutárním městem Liberec a  
                      Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. 
 

 
 

 DOHODA O ZÁNIKU VĚCNÉHO BŘEMENE 
 
uzavřená mezi následujícími stranami: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec 1, zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem 
 
(dále jen "Povinný") 
 
-a- 

 
Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ: 27643191, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 
1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
121053, zastoupená Ronaldem Dasbachem, jednatelem, Lubošem Kočím, jednatelem, a 
Davidem Nekovářem, jednatelem, oprávněnými za společnost podepisovat společně  
 
(dále jen "Oprávněný") 
 
shora uvedení účastníci uzavírají mezi sebou ve smyslu §151p Občanského zákoníku tuto 
dohodu o zániku věcného břemene:  
 
 

I. 
Vlastnictví nemovitostí a teplovodní přípojky 

 
1.1 Povinný je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. 1516/1, 4035/1, 4035/12, 5819/4 a 

5824, nacházejících se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, a zapsaných na LV 
č. 1 vedeném pro příslušné katastrální území Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec. 

 
1.2  Oprávněný na základě uzavření kupní smlouvy se společností Teplárna Liberec, a.s. 

pozbyl vlastnictví k tepelné horkovodní síti nacházející se (mimo jiné) na pozemcích 
Povinného uvedených v odstavci 1.1 této dohody. 

1.3  
 

II. 
Věcné břemeno práva uložení tepelné horkovodní sítě a vstupu pro opravy a údržbu 

 
2.1 Dne 21. března 2008 Povinný a Oprávněný uzavřeli smlouvu o zřízení věcného 

břemene (reg.č. 6/08/0038) spočívajícího ve strpění uložení tepelné horkovodní sítě a 
vstupu pro opravy a údržbu ve prospěch Oprávněného (jakožto tehdejšího vlastníka 
takové inženýrské sítě) a k tíží (mimo jiné) pozemků Povinného uvedených v odstavci 
1.1 této dohody v rozsahu vyznačeném na geometrickém plánu č. 4191-142/2008 ze 
dne 5. února 2008. 
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2.2 Věcné břemeno uvedené v odstavci 2.1 této dohody bylo zapsáno do katastru 
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec, pro katastrální území Liberec, obec Liberec, pod čj. V-4205/2005, s právními 
účinky vkladu ke dni 15. května 2008. 

 
2.3 Povinný a Oprávněný se tímto dohodli, že bezúplatně v plném rozsahu ruší věcné 

břemeno spočívající ve strpění uložení tepelné horkovodní sítě a vstupu pro opravy a 
údržbu uvedené v odstavci 2.1 této dohody. 

 
 

III. 
Ostatní ustanovení 

 
3.1 Strany se dohodly, že návrh na vklad výmazu věcného břemene zrušeného na základě 

této dohody do katastru nemovitostí podá Oprávněný a ponese s takovým vkladem 
spojené administrativní poplatky. 

 
3.2 Tato dohoda může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

stranami. Tato dohoda se uzavírá v šesti (6) vyhotoveních, z nichž každá ze stran 
obdrží jedno (1) vyhotovení a zbývající čtyři (4) vyhotovení budou použita pro účely 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. 

 
3.3 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

Strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé 
a svobodné vůle připojují níže své podpisy.  

 
V Praze, dne __________ 2009 
 
 
Oprávněný: 
 
 
 
 
_________________________________   __________________________ 
Jméno:  Ronald Dasbach     Jméno:  Ing. arch. Luboš Kočí 
Funkce: Jednatel      Funkce: Jednatel 
Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o.    Multi Veste Czech Republic 9, 

s.r.o. 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Jméno:  Ing. David Nekovář 
Funkce: Jednatel 
Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. 
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V Liberci, dne __________ 2009 
 
 
Povinný: 
 
Statutární město Liberec 
 
 
 
 
_________________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kittner 
Funkce: primátor 
 
 
 
Souhlas Statutárního města Liberec s uzavřením dohody o zániku věcného břemene byl 
udělen na ______ zasedání Rady města Liberce konaném dne __________ usnesením č. 
__________. 
 
V Liberci dne __________ 2009 
 
 
 
 
_________________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kittner 
Funkce: primátor 
Statutární město Liberec 
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Příloha č.1 – Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci zpracované společ-
ností TSML a.s. 
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Příloha 
 
 

ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE SEVEROČESKÉHO KRAJE 

Se sídlem:   Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 

IČ:               75151537 

Zastoupená:   plk. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem  

Bankovní spojení:         ČNB Ústí nad Labem 

Číslo účtu:                    1546-881/0710 

( dále jen „budoucí povinný“) 

  

a 

  

Statutární m ěsto Liberec 

Se sídlem:   náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČ:          00262978 

Zastoupené:  MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem ZOO Liberec na základě plné moci ze 
   dne ………. 

 ( dále jen „budoucí oprávněný“) 

  

     Uzavírají tuto: 

  

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

Podle ustanovení § 50a zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

I. 

  

Budoucí povinný vlastní pozemek p.č. 1436/12 v k.ú. Růžodol I., zapsané na listu vlastnictví č.1084, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,katastrálního pracoviště Liberec. 

  

II. 

  

Budoucí povinný se zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným smlouvu o zřízení věcného břemene 
spočívajícím v právu budoucího oprávněného uložit prodloužení splaškové kanalizace v délce 6 bm 
v hloubce 150 cm, která bude uložena v betonovém sedle a zasypána štěrkopískem do pozemku 
uvedeném v čl.I. této smlouvy a v právu přístupu na tento pozemek za účelem údržby a oprav této 
kanalizace, a to maximálně v rozsahu zakresleném v plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

Pro účely následné smlouvy o zřízení věcného břemene bude přesný rozsah věcného břemene ( 
včetně příslušných ochranných pásem) stanoven geometrickým plánem zachycujícím skutečné umís-
tění splaškové kanalizace v pozemku uvedeném v čl.I. Vyhotovení tohoto geometrického plánu zajistí 
na vlastní náklady budoucí oprávněný. 

            Budoucí povinný se zavazuje nevysazovat v ochranném pásmu uvedené kanalizace trvalé 
porosty. 
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III. 

  

Smluvní strany se dohodly, že věcné břemeno podle čl.II. této smlouvy bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 5 000,- Kč. K úhradě bude připočteno DPH podle platných obecně závazných právních 
předpisů. Úhradu za zřízení věcného břemene včetně DPH uhradí budoucí oprávněný bezhotovostně 
na účet budoucího povinného do 30 dnů ode  

dne obdržení následné smlouvy o zřízení věcného břemene s vyznačením povolení vkladu práva od-
povídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitosti od příslušného katastrálního úřadu. 

  

IV. 

  

Následná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60 dnů od nabytí právní moci kolau-
dačního rozhodnutí stavby. Budoucí oprávněný se zavazuje vyzvat budoucího povinného k uzavření 
této následné smlouvy do  30 dnů ode dne kolaudace stavby, nejpozději však do r. 2015. Za nedodr-
žení tohoto termínu se budoucí oprávněný zavazuje uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč. V případě, že nedojde k realizaci stavby do roku 2015, má se za to, že tato smlouva 
pozbývá platnosti a pokuta ve výši 10.000,- Kč se neuplatní. 

 

V. 

  

Budoucí oprávněný se zavazuje na vlastní náklady uvést pozemek uvedený v čl.I. této smlouvy a po-
případě další pozemky budoucího povinného dotčené výstavbou související s předmětem věcného 
břemene do  10ti dnů od ukončení výstavby do původního stavu. Dále se budoucí oprávněný zavazuje 
neprodleně, po jejich vyčíslení budoucím povinným, uhradit budoucímu povinnému případné škody 
způsobené výstavbou s předmětem věcného břemene. 

  

VI. 

  

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle a že tato smlouva ne-
byla sjednána v tísni za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

  

  

V Ústí nad Labem………………………….                                 V Liberci dne ………………………  

  

  

  

…………………………………                                                  ………………………………  

Plk. JUDr. Jiří Vorálek,             MVDr. David Nejedlo, ředitel     

ředitel krajského ředitelství                                                                                                                  
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Příloha č. 1

ROK  :

hodnocení datum hodnocení datum hodnocení datum hodnocení datum hodnocení datum hodnocení datum hodnocení datum

1 Smrt obchodního cestujícího 3,88 25.1.2008 4,508333 24.1.2008 4,275 24.1.2008 4,633 4 4,2592666

2 Svatý komediant František 4,9 4,9 10.12.2008 4,9

3 Figarova svatba 4,87 12.11.2008 4,5383333 25.3.2009 4,145 16.10.2008 4,4 25.3.2009 4,488333325

4 Simone Boccanegra 4,43 29.2.2008 4,3833333 6.3.2009 4,675 11.VIII 4,27 28.2.2008 4,975 4,54666666

5 Poprask v opeře 4,85 25.11.2008 4,675 30.5.2008 4,608333 V.08 4,185 29.5.2008 4,85833 4,6353326

6 Marná opatrnost 4,288333 25.2.2009 4,818 4,5531665

7 Push up 1-3 3,99 17.9.2008 3,966666 27.4.2008 3,978333

8 Pygmalion 3,21 20.10.2008 3,766666 8.5.2008 3,488333

9 Stín střelce 3,77 11.4.2008 3,77

10 Dáma s kaméliemi 4,1 4,1

11 Věc Makropulos 4,13 18.3.2009 4,1416666 27.6.2008 4,5 18.3.2009 4,033333 18.3.2009 4,2012499

12 Rigoletto 4,63 2.12.2009 2,7583 19.9.2008 4,208333 X.08 3,865544333

13 Bůh masakru 0

14 Země úsměvů 3,475 14.2.2009 4,416666 18.12.2008 3,945833

4,56100491

CelkemMgr. Tarant

Celkem 4,250909091 4,127421018 4,497222 4,298611 4,8210825 4,2166665 4

Mgr. Kolafa Ing. Ko čárková Mgr. Otava Ing. BernátPořadové 
číslo Název inscenace Mgr. Cvr čkov á PhDr. Hrdinová

Hodnocení um ělecké činnosti Divadla F.X. Šaldy 2008

Člen Rady DFXŠ
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Základní umělecká škola 
Liberec                       
přeřazeno z FPRV

Školní profilové CD 4. - 5. dubna 2009 45 000 44 000 0 výroba a potisk CD, záznam nahrávky, studiové 
zpracování nahrávky

2
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci                   
přeřazeno z FPRV

Liberecko a jeho památky - 
cyklus přednášek

březen - září 2009 10 000 8 000 8 000 honoráře přednášejících

3
Gymnázium F. X. Šaldy      
přeřazeno z FPRV

Výstava "Prostor - 
komunikace - koncept"

září 2009 95 000 45 000 10 000 výroba velkoplošných fotografií, výroba a distribuce 
propagačních materiálů

4 Country & Western Club Hudební festival Gody 2009 14. června 2009 106 000 47 000 28 000 pronájem prostor, ozvučení, program, propagace - 
plakáty, letáky, bulletin, média (rádia, TV, tisk)

5
Nakladatelství Roman 
Karpaš RK

kniha Jizerské hory - o 
mapách, kamení a vodě listopad 2009 1 420 000 50 000 24 000 tisk

6
Jizersko-ještědský horský 
spolek

Slavnosti slunovratu na 
Martinské stěně 20. června 2009 24 300 22 300 10 000 odměny pro účastníky pohádkového lesa, honoráře 

pro interprety, plakáty

7
Československá obec 
legionářská o. s.

Projektový den s ČsOL - se 
školami, mládeží, armádou a 
veřejností

22. června 2009 47 700 15 000 10 000 honorář za ukázku techniky a materiálu, propagace

8 Vladimír Vrabec Hradby Fest 2009 5. září 2009 40 000 30 000 10 000 pronájem pódia, zvukové aparatury a sociálních 
zařízení; výroba a výlep plakátů

9
Spolek ruprechtických 
sousedů 6. ruprechtická pouť 28. - 30. srpna 2009 65 000 40 000 20 000

montáž a demontáž pódia, služba zvukaře, tisk 
plakátů, pronájem WC, pronájem košů, likvidace 
odpadu, odměny skupinám

10 Vojtěch Růzha

Natočení a výroba 
hudebních klipů a 
multimediálních DVD 
skupiny Mystream

červen - srpen 2009 25 000 25 000 0 kameramani, střihač, kompars, kopírovací práce, 
videonosiče

11
Mgr. Štěpánka Kašparová, 
Kulturní agentura Štěk

"Muzika Liberec" - realizace 
CD skupiny Mystream

červen - říjen 2009 80 000 50 000 20 000 lisování a potisk CD, obal, výroba bukletu, grafické 
práce, pronájem studia vč. obsluhy, mastering

Č. Žadatel Název akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2009                                       

Účel dotace

na akce zahájené v období od 1. června 2009 do 30. listopdadu 2009
(příjem žádostí do čtvrtka 30. dubna 2009 do 16:00 hodin)

Termín akce
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

12
Cestovní kancelář turistika 
a hory s. r. o.

7. ročník Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů 26. - 29. října 2009 260 000 60 000 25 000

ceny pro filmaře, tisk letáků, plakátů, katalogů, 
překlady a dabing cizojazyčných filmů, výroba 
bannerů, tisk billboardů a umístění, umístění letáků 
v MHD, umístění plakátů do výlepu, grafika a tvorba 
webových bannerů, reklama v médiích a výroba 
spotů

13
International Sports 
Marketing s. r. o.

Trofeo Niké Bohemia 2009 3. - 5. července 2009 103 000 40 000 15 000 technické zajištění a kulturní program ve 
Statutárním městě Liberec

14
Klub přátel výtvarného 
umění

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v 
Liberci

1.9. - 30.11.2009 7 500 4 500 4 500 honoráře lektorů, propagační materiály a pozvánky 
na pořady, pronájem sálu a techniky

15
Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát

Nedělní pohádková 
odpoledne

září - říjen 2009 35 500 23 500 20 000 honoráře, náklady na reklamu a výrobu letáků

16 Obč. sdružení Carola
Vydání profilového CD 
dětského pěveckého sboru 
Carola

do konce října 2009 59 000 48 000 20 000 výroba bukletů, výroba CD, pronájem nahrávacích 
prostor, pronájem zvukového studia

17
ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené

Hudba je naše radost 1. 6.  - 30. 11. 2009 25 500 25 500 0 nákup hudebních nástrojů

18 Klub Dětem Veselé léto 15. 6. - 15. 9. 2009 48 000 36 000 10 000 honoráře účinkujících, pedagogů

19 Bohemia Cantat Liberec
Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
Cantat Liberec 2009

27. - 30. srpna 2009 1 050 000 200 000 65 000
propagace (plakáty, pozvánky, programy, 
vstupenky, audio a videozáznam, propagační 
předměty, inzerce a reklama), pronájem prostor

20
Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec

Hudba nezná hranice 2009 - 
pronájem sálu

1. 9. - 30. 11. 2009 240 000 35 000 15 000 pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod (služby)

21
Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec

Opery Kurta Schwaena - 
100 let od narození 
významného autora

1. 9. - 30. 11. 2009 134 000 110 000 25 000 pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod (služby)

22
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Kulturní večery říjen - listopad 2009 1 200 1 200 1 000 pronájem sálu na období říjen a listopad 2009

23
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Programové kalendáře září 2009 4 500 4 500 4 500 předtiskové a tiskové práce
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Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

24
Spolek Frýdlantské 
okresní dráhy

Parním vlakem na Hejnickou 
pouť 4. července 2009 64 000 5 000 0

provoz parního vlaku (návoz z Turnova do Liberce a 
zpět, cena za použití dopravní cesty - kolejí, uhlí, 
doplnění lokomotivy vodou, odměna strojvedoucího 
a topiče)

25

Sdružení studentů, rodičů 
a přátel školy při 
Gymnáziu F. X. Šaldy v 
Liberci

Literární pozdravy 2009 20. - 21. 11. 2009 45 000 28 000 15 000 propagace, pronájem prostor, honoráře účinkujících 
autorů

26
Pavel Jakubec A-styl 
Liberec

A-styl street dance show 7. června 2009 149 000 25 000 15 000 nájem divadla, propagace

27 Centrum Generace, o. s.
Kulturní program na Health 
Expo 2009 (veletrh zdraví)

1. - 2. června 2009 1 247 000 100 000 20 000 nájem sálu a předsálí

28 Centrum Generace, o. s. Motosnění 18. - 20. září 2009 65 900 20 000 0 materiál na stavbu pódia, náramky na označení 
účastníků, kapely, pronájem prostor - kemp

29
Jiří Tomáš - nakladatelství 
Akropolis

román Jan Šebelka: "Leť, 
Vlaštovko, leť" (pracovní 
název)

duben - říjen 2009 102 200 50 000 0 tisk, papír a knih. zpracování

30
Klub Hudební mládeže 
Liberec

Duhová bouře 2009 29. 5. - 3. 6. 2009 572 500 80 000 35 000 honoráře, lektorné, pronájem festivalových prostor, 
stavba pódií a pronájem

31 DS Odevšad
Divadelní semináře pro 
divadelníky i ostatní

únor - listopad 2009 69 510 56 760 0 lektorné vč. odvodů, dohody, tělocvična 
(ubytování) , pronájem prostoru pro semináře

32 Jaroslava Kašparová
Módní přehlídka - Gothické 
korzety a Novoromantismus

6. června 2009 150 000 47 000 15 000
honorář modelů, fotograf, grafický návrh, 
propagace, scénografie, scénografická realizace 
(hudba, osvětlení, pomocný personál)

33
Česká esperantská 
mládež, o. s.

Kulturní a jazykový festival a 
koncert s pokusem o 
světový rekord

19. a 23. 7. 2009 112 175 93 175 25 000

náklady na festivalové prezentátory, náklady na 
vystupující umělce, pódium s praktikábly (festival, 
koncert), ozvučení, reproduktory, mikrofony, 
stojany, 15 malých prezentačních stánků (festival), 
židle (festival), výlep plakátů, tisk plakátů a letáčků, 
promítací plátno, projektor

34 Kulturní služby Liberec
Léto v Lidových sadech 
2009

červenec - srpen 2009 195 000 103 000 45 000
zajištění programu, drobný materiál, světelná a 
zvuková technika, náklady na zapůjčení filmů, 
technické zajištění promítání, propagace

V Liberci 12. května 2009 3/5

Příloha k usnesení č. 297/09



Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

35 Vokální skupina offbeat
nahrávání profilového CD 
skupiny offbeat - výročí 5 let

červenec - listopad 2009 154 500 83 500 20 000
pronájem studia, mastering, honorář hostů, honorář 
hudební a zvukové režie, návrh bookletu, lisování 
CD, tisk bookletu, poplatky OSA

36 Tomáš Vrbas
koncertní vystoupení 
Spirituál kvintet

11. června 2009 62 200 35 500 20 000 honorář Spiritual kvintet, ozvučení, výlep plakátů

37 Jan Skalník Rozloučení se školou 27. června 2009 57 300 36 300 10 000 ceny do soutěží, hudba, reklama, výroba a výlep 
plakátů

38 Jan Skalník Rozloučení s prázdninami 5. září 2009 66 500 42 000 10 000 ceny do soutěží, náklady na tisk plakátů, reklama, 
hudba, výlep plakátů

39
Dům kultury Liberec,           
spol. s r. o.

Setkání s českou klasikou - 
Divadlo Spejbla a Hurvínka 
(pořady pro děti)

listopad 2009 80 000 50 000 25 000 honoráře, propagace

40
Dům kultury Liberec,           
spol. s r. o.

Dny seniorů - seriál pořadů u 
příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů

5., 7. a 9. října 2009 80 000 50 000 20 000 honoráře a propagace

41 Divozemí
Velká inventura Liberec 
2009

6. - 10. října 2009 200 000 70 000 25 000

technický materiál (úprava jeviště a hlediště, 
zatemnění), honoráře účinkujících a technických 
pracovníků festivalu (jevištní technika, světlo, zvuk), 
technický vůz (pro převoz materiálu na úpravu 
jeviště a hlediště, převoz světelného a zvukového 
vybavení atd.), pronájem technického vybavení 
(světlo, zvuk, sedačky do hlediště)

42
Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje, o. s.

Bambiriáda 2009 4. - 7. června 2009 212 500 50 000 20 000 pronájem areálu, zvuk, světla, vnitřní sál, zvuk, 
venkovní pódium, propagace

43 Sdružení TULIPAN o. s. Týden s TULIPANem září 2009 71 000 26 000 15 000 propagace, pronájem prostor

44
Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát                         
podáno 4.5.2009

Setkávání s kulturou září - listopad 2009 103 500 41 500 neprojednáno honorář moderujících a hostů, propagační materiály 
(plakáty, letáky), propagace (plakátovací plochy)

45
Jan Pikous                          
podáno 7.5.2009

vydání knihy fotografií 
"Imprese"

květen - červenec 2009 120 000 45 000 neprojednáno náklady na redakci a tisk

Žádosti podané po uzávěrce
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Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

CELKEM 7 905 985 2 102 235 680 000

7 905 985 Kč
2 102 235 Kč

43
Počet žádostí po uzávěrce 2

39

2 100 000 Kč 950 000 Kč
1 150 000 Kč

2 100 000,00 Kč

Náklady projektů Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací 
ve 2. kole 2009

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

Počet žadatelů

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2009

680 000 Kč

v 1. kole 2009 rozděleno

CELKEM

k dispozici pro 2. a 3. koloPřevod zůstatku z roku 2008
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Příloha č. 2 

  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
 
 
 

 

 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

1) Vyhlašovaná kola – minimálně 3 x do roka: 
 
1. kolo 
- pro období od 1. února do 31. července 2009 ……………………………… s uzávěrkou 7. ledna  2009 
 
2. kolo  
- pro období od 1. června do 30. listopadu 2009…………………………… s uzávěrkou 30. dubna 2009 
 
3. kolo  
- pro období od 1. října 2009 do 31. března 2010 …………………………... s uzávěrkou 31. srpna 2009 
 
 
2) Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. 
 
3) Dotace na akci jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: 

• estetická výchova především dětí a mládeže 
• mimořádné kulturní akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního 

významu 
• ochrana kulturních památek (k žádosti je nutné předložit rozhodnutí odboru životního 

prostředí o povolení ke stavebním pracím, udržovacím pracím atd., jehož termín je 
maximálně 90 dní) 

• rozvoj amatérské a místní kultury 
• rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin 

 
4) Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. 

Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohošt ění. 
 
5) Žádosti na předepsaném tiskopise budou přijímány na MML včetně všech na žádosti 

předepsaných příloh (budova radnice, oddělení kultury a sportu).  
 
6) Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání zastupitelstva města (bez 

uvedení důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
7) Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které 

bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených 
prostředků. 

 
8) Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popřípadě 

odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude 
i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. 

 
9) Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se pokrývat a musí obsahovat 
předepsané náležitosti. 

 
10) V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců v žádném 
z městských fondů. 
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Příloha č. 3 
Z á p i s   č. 2/2009 

z jednání Správní rady kulturního fondu konaného dne 12.5.2009  
v budově liberecké radnice 

________________________________________________________________________________ 
 
Přítomni: Mgr. A. Čvančara, Ing. O. Červinka, E. Bartoschová, P.Preisler, L. Příhoda  
Omluveni: M. Dufek, M. Sepp 
 
 
a) Druhé kolo dotací z kulturního fondu v roce 2009 
Rozpočet kulturního fondu ve výši 2,100.000,- Kč byl schválen Zastupitelstvem města Liberec dne 
11.12.2008 usnesením č. 230/08. 
V prvním kole dotací roku 2009 bylo rozděleno 950 tis. Kč. Správní rada navrhla a odhlasovala 
rozdělit finanční prostředky ve 2. kole maximálně do výše 680 tis. Kč, aby bylo možno podpořit 
akce ve 3. kole zbývajícími finančními prostředky, tj. ve výši minimálně 470 tis. Kč. Pokud bude 
nějaká dotace z kulturního fondu vrácena zpět poskytovateli na účet (nejpozději do srpna 2009), 
navýší se tím zůstatek kulturního fondu a celý zbytek se bude moci rozdělit v posledním 3. kole 
2009. 
 
Statutární město Liberec vyhlásilo 2. kolo dotací z kulturního fondu na akce v časovém intervalu od 
1. června 2009 do 30. listopadu 2009 s termínem uzávěrky příjmu žádostí do čtvrtka  30. dubna 
2009 do 16.00 hodin.  
Celkem podalo 39 žadatelů 45 žádostí s finančními požadavky na 2,102.235,- Kč. Tři žádosti byly 
přeřazeny z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání kvůli tématickému zařazení, 40 žádostí bylo 
odevzdáno do stanovené uzávěrky a 2 žádosti byly odevzdány na oddělení kultury a sportu až po 
uzávěrce (4. května a 7. května 2009). 
 
Správní rada kulturního fondu na svém jednání posuzovala všechny podané žádosti v souladu se 
schválenými kritérii pro poskytování dotací vč. dodržování základních pravidel (příloha č.2).  
 
Žádosti, které nebyly projednány z důvodu porušení základních pravidel 
Správní rada odhlasovala na začátku svého jednání neprojednávat 2 žádosti podané po termínu 
uzávěrky z důvodu  porušení první podmínky základních pravidel. Termíny uzávěrek na běžný rok 
jsou uvedeny v příloze 2, v bodě 1. 

Žádosti, kterým nebyla přidělena dotace 
Správní rada o každé žádosti hlasovala jednotlivě; 7 žádostem (č. 1, 10, 17, 24, 28, 29 a 31) nebyla 
navržena žádná dotace. 

Žádosti, kterým byla přidělena dotace                                                                                                   
Správní rada odhlasovala celkem 36 žádostem dotaci ve výši uvedené v příloze 1, (č. 2 – 9, 11 – 16,      
18 – 23, 25 – 27, 30, 32 – 43).                                                                                                                                                  
Správní radou kulturního fondu byla projednána, navržena a odhlasována dotace pro 2. vyhlášené 
kolo v roce 2009 v celkové částce 680.000,- Kč. Žádosti jsou uvedeny v přiložené tabulce (příloha 
č. 1). 
Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací ve 2. vyhlášeném kole roku 2009 ve výši 
680.000,- Kč bude předložen radě města k odsouhlasení  a poté zastupitelstvu města ke schválení.   
 
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberce budou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni o výši přidělené dotace či zamítnutí jejich žádosti. S žadateli, jimž bude vyhověno 
zcela nebo částečně, budou sepsány Smlouvy o poskytnutí dotace. 
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b) Žádost o prodloužení termínu vydání knihy 
Dne 11. května 2009 se písemně obrátil Luboš Příhoda, předseda Kruhu autorů Liberecka (KAL) na 
Správní radu kulturního fondu se žádostí o prodloužení termínu vydání knihy Jak to bylo v Liberci 
v letech 68 a 69 (podpořené dotací z kulturního fondu). Občanské sdružení KAL uzavřelo se SML 
smlouvu č. 9090080 o poskytnutí dotace na tisk a materiál uvedené knihy. Původní vydání 
publikace bylo plánováno na červenec 2009. Důvodem předložení žádosti správní radě byly 
zdravotní důvody předsedy KAL, které způsobily časový posun přípravy rukopisu (shromažďování 
archivních a fotografických materiálů). 
Správní rada žádost projednala, všemi hlasy odhlasovala posun termínu realizace publikace 
z července 2009 na listopad 2009 s tím, že po odsouhlasení radou města bude se sdružením KAL 
sepsán dodatek ke smlouvě o dotaci č. 9090080 s uvedením nového termínu realizace knihy Jak to 
bylo v Liberci v letech 68 a 69. Poskytnutou dotaci je povinen příjemce vyúčtovat nejpozději do 
60 dnů od realizace, tj. v tomto případě do 31. ledna 2010. 
  
 
 
Přílohy 
č.1 - Tabulka návrhu Správní rady kulturního fondu pro 2. kolo 2009  
č.2 - Základní pravidla přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec  
č.3 - Zápis č. 2/2009 z jednání Správní rady kulturního fondu dne 12.5.2009 
 
V Liberci 12.5.2009 
 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová 
                 tajemnice SRKF 

 
Mgr. Alois Čvančara v. r.  

předseda SRKF 
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OBSAH 
 
Textová část: 
 
a)   požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace         

vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
 
b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
 
c) požadavky na rozvoj území obce 
 
d) požadavky na plošné a prostorové upořádání území (urbanistickou koncepci                       

a koncepci uspořádání krajiny) 
 
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
 
h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů ( například požadavky na 

ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy)        

 
i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
 
j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 

a rozvoj sídelní infrastruktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
 
k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 

jejich využití územní studií 
 
l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 

změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
 
m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 

dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

 
n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
 
o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání 

obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 
 
Grafická část: 

• Schéma lokalizace v území  
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Používané zkratky 

25. změna -  25. změna  územního plánu města Liberec 

UPML - územní plán města Liberec 

ÚPD  - územně plánovací dokumentace 

PÚR  - politika územního rozvoje 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

VPS  - veřejně prospěšná stavba 

ÚP  - územní plán 
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A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMN Ě 
PLÁNOVACÍ     DOKUMENTACE       VYDANÉ KRAJEM, POP ŘÍPADĚ Z DALŠÍCH 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

 

Z PÚR nevyplývají žádné specifické požadavky pro řešení 25. změny. 

Z ÚPD vydané Libereckým krajem nevyplývají žádné specifické požadavky, ale vzhledem 
k probíhajícím změnám této dokumentace je třeba neustále sledovat soulad s aktuálně 
platnou ÚPD Libereckého kraje. 
Podnět na 25. změnu je v souladu s platným Strategickým plánem rozvoje města Liberec. 
 
B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLAD Ů 
 

Územně analytické podklady jsou ve stádiu rozpracovanosti.  

Z hodnocení stupně využití ploch určených územním plánem pro funkci bydlení provedeného 
odborem strategie a územní koncepce vyplývá nutnost přípravy dalších prostorů                   
a rozvojových lokalit pro bytovou výstavbu, především uvnitř zastavěného území obce.  

Realizace požadovaného návrhu změny územního plánu je jednou z cest k naplňování 
tohoto záměru. 
 
C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 
 
Požadovaný návrh nevyvolává podstatné požadavky na rozvoj území obce. 
 
D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ŘÁDÁNÍ KRAJINY) 
 

V následující tabulce jsou uvedeny pozemky, které jsou danou změnou dotčeny s údajem o 
funkčním využití dle platného územního plánu a požadavkem na změnu jejich funkčního 
využití. 

 
Číslo  
podn ětu  

Katastrální 
území 

Číslo  
parcelní Záměr 

25 Horní Růžodol 552/1, 552/3 změna funkčního využití na pozemku 552/1 
na bydlení městské a na pozemku 552/3 na 
komunikaci 

 

Návrh 25. změny musí vycházet ze stávajícího charakteru zástavby území a z dnešního 
uspořádání urbanistické koncepce města Liberce.  

Nutno respektovat současnou výškovou a hmotovou proporcionalitu objektů v řešeném 
území. 

 
E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY  

Návrh nevyvolává požadavky na změnu koncepce dopravy. 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  

Návrh řešení bude respektovat stávající koncepce a regulativy platného územního plánu. 
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F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 
V rámci změny nejsou specifické požadavky a pokyny.   
 
G) POŽADAVKY NA VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ A ASANACE 

25. změna nevyvolává požadavky na asanační zásahy a veřejně prospěšná opatření. Stavby 
v území nebudou součástí seznamu VPS. 
 
H) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ           

(NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VE ŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ 
OCHRANY, OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY P ŘED 
POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY)        

 

Číslo podn ětu  Právní p ředpis Požadavek na řešení 

zákon č. 20/1987 Sb. 
v platném znění 

v bezprostřední blízkosti se nachází nemovitá 
kulturní památka – dělnické pekárny, tuto 
památku je nutno respektovat  

25 zákon č. 254/2004 Sb. 
v platném znění 

nutno zohlednit záplavové území 100-leté vody 
v dané oblasti 
 

 
I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ                       

A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 
 
V rámci změny nejsou specifické požadavky a pokyny.   
 
J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘ ESTAVBY 

S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ INFRASTRUKTURY A POLOHU 
OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE 

 
Číslo  
podn ětu  p.p.č. Funkce dle platného 

územního plánu 
Požadavek na zm ěnu funk čního 
využití 

552/1  
BM 
bydlení městské 

25 

 552/3 

návrh – plocha veřejné 
vybavenosti – kultura, věda, 
obchodní zařízení a služby  

D 
komunikace 

 
25. změna nevyžaduje vymezení nových zastavitelných ploch.  
 
 
K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH BUDE 

ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 
 
V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 
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L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, PRO KTERÉ BUDOU 
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY 
REGULAČNÍM PLÁNEM 

 
V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 
 
 
M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIV Ů ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU 
ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV 
NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST 

 
Podle dostupných podkladů lze předpokládat, že 25. změna nebude mít vliv na vyhlášené 
ptačí oblasti  ani na evropsky významné lokality (Natura 2000). Z provedených  průzkumů     
a známých souvislostí v řešeném území dále nevyplývá podstatný vliv změny na životní 
prostředí a není předpokládána nutnost provedení vyhodnocení vlivu záměru na životní 
prostředí podle zvláštního zákona.  V rámci změny nebudou  proto tyto požadavky 
uplatněny. 
 
 
N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, V ČETNĚ POŽADAVKŮ 

NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 
 
V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 
 
 
O) POŽADAVKY NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO 

PLÁNU A NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH OD ŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA 
CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ        
A POČTU VYHOTOVENÍ 

Zpracování návrhu dokumentace 25. změny, včetně odůvodnění,  bude provedeno v rozsahu 
měněných skutečností a se všemi náležitostmi stanovenými novým stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy, vyhláškou č. 500/2006 Sb.,  která 
nabyla  účinnosti 1.1.2007. Návrh 25. změny bude proveden v obsahovém členění ve smyslu 
přílohy vyhlášky č. 7. 
 
ČLÁNEK I.: Obsah 25. zm ěny územního plánu 
podle  odstavce 1  - textová část  návrhu změny musí obsahovat : 
příslušnou  obsahovou část,  tj. skutečně navrženou změnu stávajícího územního plánu, 
vyplývajícího z přijatého řešení, v tématickém řešení podle vyhlášky. Ze zadání vyplývají 
jednoznačně body  c/ urbanistická koncepce  a  i/  údaje  o počtu listů dokumentace změny. 
 
podle odstavce 3 -   grafická část návrhu změny musí obsahovat:  
Grafická část 25. změny bude zpracována jako samostatný výřez k níže uvedeným 
výkresům ÚP v rozsahu měněných skutečností v rozsahu dotčeného území, vyhotovených 
digitálně: 
 - výřez  výkresu z ÚPML č. 1 Hlavní výkres v měřítku 1: 5 000 (bez zákresu limit) 

ČLÁNEK II.: Obsah od ůvodn ění  25. změny územního plánu  
 
- podle  odstavce 1. textová část  odůvodnění bude obsahovat: 

 Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou Libereckým krajem 

Vyhodnocení vlivu přijatého řešení na bezprostřední okolí lokalit a koordinace 

Příloha k usnesení č. 299/09



využívání území z hlediska lokálních vztahů 

Údaje o splnění zadání  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 Odůvodnění přijatého řešení 

 

- podle odst. 2 – grafická část  odůvodnění bude obsahovat  výřezy z následujících 
výkresů ÚP: 
 
č. 1 Hlavní výkres 1:5 000 (jako koordinační výkres) 
 

Návrh dokumentace 25. změny bude předán 1 x v digitální podobě na digitálních nosičích 
takto: obsah ve formátech .dgn, .pdf, .doc; odůvodnění ve formátech .dgn, .pdf, .doc  a 1 x ve 
standardním papírovém provedení.  

Počet vyhotovení konečné dokumentace a její formáty budou dodatečně upraveny ve 
smlouvě o dílo.  
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GRAFICKÁ ČÁST 

Lokalizace 25.změny: 
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Důvodová zpráva 

 
Projektový záměr realizace komunikace prostřednictvím ISDS pro organizace SML 

Úvod 

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., s účinností od 1. července 2009, bude komunikace 
s veřejnou správou probíhat prostřednictvím tzv. Informačního systému datových schránek 
(dále jen ISDS). Tento systém nahrazuje zasílání tištěných písemností elektronickými. ISDS 
je provozován Českou poštou, u které má každý subjekt, který je zákonem k tomu zavázán 
tzv. datovou schránku. Ze zákona má tuto povinnost každý subjekt veřejné moci (definováno 
materiálem Ministerstva vnitra) a každá organizace pro komunikaci s veřejnou správou. 

Příprava na tuto povinnost bude mít nároky jak na organizační opatření orgánů a organizací 
SML, tak na rozšíření informačního systému SML a to zejména s ohledem na přípravu aplika-
ce pro správu písemností, tzv. Spisovou službu, prostřednictvím které je komunikace s ISDS 
na organizacích realizována. 

Cíl projektu 

Cílem projektu je zajistit splnění legislativní povinnosti komunikovat s veřejnou správou pro-
střednictvím ISDS pro všechny organizace SML. 

V příloze důvodové zprávy jsou popsány obecné metodické postupy, rozdělené do podkapitol 
tak, aby co nejlépe definovaly jak se připravit k zákonem danému termínu tj. 1. červenci 
2009. Postup je popsán tak, aby pokrýval následující klíčová období: 
 během přípravy na zavedení datových schránek do 1. července 2009 (do 1. října 2009 dle 

aktuální vyhlášky Ministerstva vnitra), 
 bezprostředně po 1. červenci 2009, po nabytí účinnosti zákona, 
 v běžném provozu datových schránek po 1. červenci 2009, 
 v mimořádných situacích po 1. červenci 2009. 

Dále jsou v příloze důvodové zprávy popsány nároky na implementaci informačních techno-
logií, zejména: 
 přípravu datových center pro provoz aplikací spisových služeb organizací, 
 pořízení a implementaci spisových služeb organizací. 

Spisové služby pro jednotlivé organizace budou provozovány prostřednictvím hostovaného 
řešení v datovém centru IS SML. Přístup k této spisové službě pak bude jednotlivým organi-
zacím zprostředkována přes WWW prohlížeč ze sítě Internet. 

Celá realizace má z organizačního i technologického hlediska několik fází, které jsou jednot-
livě popsány v příloze důvodové zprávy. 

Vyčíslení nákladů 

V této kapitole je definován souhrn nákladů. Tyto náklady jsou rozděleny do dvou podkapitol: 
1. Investice – v této kapitole jsou vyčísleny veškeré náklady na zřízení možnosti 

komunikace prostřednictvím ISDS, které je potřeba vynaložit v tomto roce. 
2. Provozní náklady – náklady pro další období. V metodice veřejné správy se 

tyto náklady uvádějí i jako „náklady na udržitelnost“ a shrnují nutnost pro-
středků na kontinuální provoz a podporu systému. 
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Investice 

V následující tabulce jsou uvedeny odhadované náklady na realizaci: 

Položka cena bez DPH cena s DPH 

Aplikační servery pro SpS Lite 380 000 Kč 452 200 Kč 

SW pro realizaci vysoké dostupnosti 200 000 Kč 238 000 Kč 

Rozšíření diskového úložiště 600 000 Kč 714 000 Kč 

Rozšíření výkonu DB Serverů 200 000 Kč 238 000 Kč 

Licence rozšíření SAN 420 000 Kč 499 800 Kč 

Implementace rozšiřujících modulů SpS standard 300 000 Kč 357 000 Kč 

Implementace SpS Lite pro organizace SML 1 680 000 Kč 1 999 200 Kč 

Cena celkem: 3 780 000 Kč 4 498 200 Kč 

V investičních nákladech jsou kalkulovány veškeré předpokládané náklady včetně prací 
dodavatele a požadavků na doplnění IT infrastruktury IS SML. 

 
Provozní náklady 

V této kapitole jsou uvedeny náklady související se zavedení systému komunikace přes ISDS. 
Nejsou zahrnuty již náklady na provoz stávajícího systému eSpis. 

V následující tabulce jsou uvedeny roční náklady na provoz systému: 

Položka cena bez DPH cena s DPH 

Licenční poplatky 80 000 Kč 95 200 Kč 

Cena podpory dodavatele 500 000 Kč 595 000 Kč 

Cena za administraci systému a uživatelské pod-
pory 504 000 Kč 599 760 Kč 

Cena podpory technologické infrastruktury 200 000 Kč 238 000 Kč 

Cena za vedení elektronických podpisů (100 osob) 30 000 Kč 35 700 Kč 

Cena celkem: 1 314 000 Kč 1 563 660 Kč 

 

S uvedenými náklady je třeba počítat v dalších rozpočtových obdobích jako s konstantní plat-
bou. Zvláště v případě realizace dotace z programu IOP musí být projekt provozován mini-
málně po dobu pěti let. 

Harmonogram projektu 

V následující tabulce jsou uvedeny termíny dokončení hlavních etap projektu. 
V harmonogramu se předpokládá i možnost využití dotačního titulu: 

ID Krok Zodpovědnost Termín dokončení předchozí krok

1 Rozhodnutí o realizaci projektu RM 19.5.2009  
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2 Zajištění zdrojů v rozpočtu Vedoucí OE 06/2009 1 

3 Uzavření smluv s dodavateli Tajemník MML 06/2009 1 

4 Příprava studie proveditelnosti pro IOP Tajemník MML 30.6.2007 3 

5 Podání žádosti o dotaci IOP Tajemník MML 31.7.2009 4 

6 Příprava technologií pro provoz Dodavatel 30.6.2009 2,3 

7 Příprava implementačního projektu Dodavatel 31.7.2009 3 

8 Implementace Dodavatel 15.9.2009 7 

9 Školení uživatelů  Dodavatel 30.9.2009 8 

10 Zajištění organizačních opatření Tajemník MML 30.8.2009 1 

11 Spuštění rutinního provozu Tajemník MML 1.10.2009 9 

 

Možnosti dotace 

Na technologie (tzv. Technologické centrum – dále jen TC) a pořízení spisové služby je mož-
né využít dotace MV z programu IOP. Tato dotace má následující možnosti a předpoklady: 

 Pro ORP, tedy i SML je možné žádat až o 4 000 000 Kč + 23 000 Kč za kaž-
dou obec, pro kterou je zajištěno hostování SpS. 

 Technologie může být dále využívána v IS SML bez omezení. Provozovatel 
technologického centra je pouze povinen v rámci řešení typových projektů na-
bídnout a provozovat služby aplikačního a datového serveru obcím ve svém 
správním obvodu, vč. jejich zřízených a založených organizací, k realizaci ná-
sledujících datových úložišť: 

o elektronické spisové služby, 
o digitální mapy veřejné správy, 
o strukturovaná data o území, 
o ostatních nestrukturovaných dat 

 Předkladatelem žádosti musí být SML, které je pak vlastníkem technologií. 
 Žádost musí být předložena do 31.07.2009 
 SML musí po celou dobu udržitelnosti projektu hostovat SpS pro mini-

málně 9 dalších obcí ze své působnosti 
 Pro přípravu žádosti je nutné zpracovat a předložit „Studii proveditelnosti a 

udržitelnosti projektu. Zpracování této studie může zajistit Liberecká IS, a.s. za 
předpokládané náklady 300- 400 000 Kč bez DPH. Tyto náklady jsou v rámci 
dotace uznatelnými náklady projektu. 
 

Pro využití dotace na TC je provozovatel povinen poskytnout dohled a servis nad provozem 
po dobu 12 hodin, 5 dní v týdnu. 

Další technické požadavky a jejich zajištění je nutné důkladně zanalyzovat a popsat v uvedené 
studii proveditelnosti. 

Závěr 

Realizace komunikace prostřednictvím ISDS je dle zákona 300/2008 Sb. povinnou od 
01.07.2009. Protože se však jedná o velmi komplikovaný problém a většina problémů je od-
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krývána až v průběhu přípravy na realizaci, je již v tuto chvíli oficiální termín vymahatelnosti 
naplnění tohoto zákona posunut. Aktuální termín, který je vyhlášen oficiálně MV, je 
01.10.2009. Přesto však je potřeba tuto realizaci neprodleně zahájit, neboť je potřeba vyřešit 
množství technických i organizačních náležitostí. 

Celkové náklady jsou pro následující 4 roky odhadovány dle následující tabulky: 

Položka cena bez DPH cena s DPH 

Investiční náklady 3 780 000 Kč 4 498 200 Kč 

Cena provozu za 4 roky 5 256 000 Kč 6 254 640 Kč 

Cena celkem: 9 036 000 Kč 10 752 840 Kč 

 

Pro náklady na realizaci je možné využít i dotace MV z programu IOP. Tato dotace je 
však omezena předpoklady, které jsou popsány v samostatné kapitole, a které je nutné komu-
nikovat se starosty podřízených obcí (ORP1 a ORP2). 

V této zprávě jsou uvedeny pouze základní informace pro seznámení s tématem a 
k porovnání možností změny ekonomického systému. Návrh úplného textu zadávací doku-
mentace je přílohou této důvodové zprávy.  
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