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Příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o spolupráci a smlouvy budoucí kupní – město, LRE a LP 

 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI  

A  

SMLOUVA O SMLOUV Ě BUDOUCÍ DARO-
VACÍ 

 

mezi 

 

STATUTÁRNÍM M ĚSTEM LIBEREC 
 

a 

 

Liberec Real Estate s.r.o. 
 

a 

 

Liberec Project s.r.o. 

 
uzavřená dne [ ● ] 
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NÍŽE UVEDENÉHO DNE DÁLE UVEDENÉ SMLUVNÍ STRANY: 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC,  IČ 00262978, se sídlem, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 
59 Liberec 1, jehož jménem jedná Ing. Jiří Kittner, primátor 

(dále jen “Město” ) 

 

a 

 

Liberec Real Estate, s.r.o., IČ 26501210, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, jejímž jmé-
nem jedná pan Andries Bruil, jednatel,   

(dále jen “LRE”) 

 

(Město a LRE společně dále jen “Strany”) 

 

a 

 

Liberec Project s.r.o. (dříve Promenáda Liberec s.r.o.), IČ 27232981, se sídlem: Týn 1049/3, 
110 00 Praha 1, jejímž jménem jedná pan Andries Bruil, jednatel,  

(dále jen Promenada”)  

 

(Město, LRE, a Promenada jsou nadále uváděny společně též jako “Strany ” a jednotlivě jako 
“Strana”) 

Uzavřely v souladu s ustanovením § 269, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního 
zákoníku, v platném znění (“Obchodní zákoník”), tuto 

 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 

(dále jen “Smlouva”) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
(A) LRE je českou obchodní společností a členem Central Europe Group, investičního 

holdingu s hlavním sídlem v Nizozemském království (“CEG”), a účelovou společ-
ností pro investice do nemovitostí a výstavby v městě Liberci; 

(B) LRE je výhradním vlastníkem Nemovitosti (jak je níže definováno) a hodlá realizovat 
Projekt (jak je níže definováno); 
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(C) Město zamýšlí řešit zdvojkolejnění tramvajové tratě v blízkosti nemovitosti, a to v 
souvislosti  se záměrem modernizace tramvajové tratě zdvoukolejnění z centra města 
do Rochlice u Liberce, a současně neuspokojivou dopravní situaci v blízkosti Nemovi-
tosti, přičemž toto zdvojkolejnění tramvajové tratě bude řešeno uskutečněním úpravou 
trasy Tramvaje a její modernizací (jak je níže definováno) za předpokládaného využití 
fondů EU, které by mohly spolufinancovat její výstavbu; Město může pověřit přípra-
vou a realizací Modernizace tramvaje společnost, ve které má majoritní podíl; 

(D) Společnost LRE si je vědoma neuspokojivé dopravní situace v blízkosti Nemovitosti, 
která má dopad i na Projekt a přeje si spolupracovat s Městem na řešení této situace, 
zatímco bude realizovat svůj Projekt výstavby na Nemovitosti;  

(E) Právní vztah mezi LRE a Městem, s ohledem na rozvoj nemovitosti skupinou CEG, již 
byl do současnosti upraven Smlouvou z roku 2006 (jak je níže definováno);  

(F) Práva a povinnosti LRE podle Smlouvy z roku 2006 byly převedeny na společnost 
Promenada prostřednictvím Smlouvy s Promenadou (jak je definováno níže) a Prome-
nada se tak stala právním nástupcem LRE, co se týče práv a povinností stanovených a 
vyplývajících ze Smlouvy z roku 2006; 

(G) S ohledem na okolnosti a záměry obou Stran, které se od uzavření Smlouvy z roku 
2006 změnily, si Strany přejí prostřednictvím této Smlouvy znovu stanovit podmínky 
vzájemné spolupráce.  

A PROTO se strany tímto dohodly na následujícím:  

1. DEFINICE  

Pro účel této Smlouvy mají následující termíny a výrazy tento význam:  

“Smlouva z roku 2006” znamená smlouvu o spolupráci, uzavřenou mezi společností LRE a 
Městem dne 11. dubna 2006, schválenou usnesením rady města č. 52/06 ze dne 14.2.2006; 

“ Smlouva s Promenadou” znamená smlouvu uzavřenou mezi společností LRE a společností 
Promenada dne 30. listopadu 2006 se souhlasem Města, která byla schválena usnesením rady 
města č. 255/06 ze dne 16. května 2006; 

“ Projekt” znamená developerský projekt na pozemcích Nemovitosti nebo eventuálně dalších 
pozemcích, jež budou rovněž předmětem územních a stavebních řízení, ve vlastnictví LRE 
a/nebo dalších osob pro účely bydlení, administrativy, maloobchodu, služeb nebo pro jiné 
účely. Rozsah a základní specifikace  projektu jsou popsány v Příloze 1A této Smlouvy. Speci-
fikace popsaná v Příloze 1A  je vytvořena na základě předběžné zastavovací studie uvedené 
v Příloze 1B této Smlouvy; 

“Nemovitost” znamená pozemky umístěné v areálu bývalého průmyslového podniku Textilana 
Liberec, vlastněné společností LRE a zapsané v katastru nemovitostí, okres CZ0513 Liberec, 
na listech vlastnictví č. 9764 pro katastrální území Liberec a č. 3651 pro katastrální území 
Rochlice u Liberce, odpovídající přibližně 90 872m². Parcely jsou přesně specifikovány ve 
výpisu z katastru nemovitostí, který je připojen k této Smlouvě jako Příloha 2;  

Příloha k usnesení č. 344/09



  

 89 

“Modernizace tramvaje” znamená stavbu vztahující se ke stavbě modernizace tramvajové 
tratě (TT) zdvoukolejněním a částečné přeložce existující jednokolejné tramvajové tratě vede-
né ulicí Na Bídě a dále pak ulicí Jablonecká, konkrétně v úseku mezi křižovatkami ulic 
Klicperova x Mlýnská a Jablonecká x Kunratická, na plnohodnotnou dvoukolejnou tramvajo-
vou trať, která bude vedena přes Nemovitost. Přibližné umístění je zakresleno v připojené 
Příloze 3, včetně jejího souvisejícího a nezbytného vybavení a vystrojení, výstavby a/nebo 
přemístění veškerých souvisejících inženýrských sítí, vybavení dotýkajícího se přeložené tram-
vajové tratě a pomocných konstrukcí pro její výstavbu, dokončení a neomezeného provozu 
tohoto dvoukolejného tělesa tramvajové tratě a tramvajové linky;   

“ Pozemek tramvaje” znamená pozemek rozdělený a/nebo vytvořený sloučením existujících 
pozemků v rámci Nemovitosti, na nichž bude Modernizace tramvaje, včetně souvisejícího vy-
bavení a vystrojení vybudována jako dvoukolejná TT, jak je zakresleno v plánu, který je při-
pojen k této Smlouvě jako Příloha 3 a jak bude přesně určeno certifikovaným geodetem 
v geometrickém plánu zpracovaném po dokončení výstavby Modernizace tramvaje. Přesné 
hranice Pozemku tramvaje budou stanoveny tak, aby rozloha tohoto pozemku zaujímala mi-
nimální rozsah, který je přiměřeně potřebný pro zajištění řádné funkčnosti Modernizace 
tramvaje (drážní těleso a stavba tramvajového spodku); 

“ Územní rozhodnutí” a “Stavební povolení” znamená pravomocné územní rozhodnutí a pra-
vomocná stavební povolení potřebná k realizaci Projektu na Nemovitosti.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Předmětem této Smlouvy je  

(i) závazek společnosti LRE uzavřít darovací smlouvu o převodu Pozemku tramvaje 
na Město a splnit další závazky plynoucí z této Smlouvy a na písemnou žádost 
Města poskytnout rozumně požadovanou součinnost pro získání a udržení dotace 
na Modernizaci tramvaje; 

(ii)  závazek Města uskutečnit Modernizaci tramvaje na své vlastní náklady a podpořit 
tím realizaci Projektu, to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

2.2. Strany společně prohlašují a souhlasí, že vzájemná práva a povinnosti Stran, stanove-
né ve Smlouvě z roku 2006 a převedené podle Smlouvy s Promenadou ze společnosti 
LRE na společnost Promenada zanikají okamžikem uzavření této Smlouvy a jsou plně 
nahrazeny právy a povinnostmi Města a LRE podle této Smlouvy. Žádná ze Stran 
v budoucnosti nevznese žádné nároky na druhou Stranu na základě Smlouvy z roku 
2006 a/nebo na společnost Promenada.   

2.3. Město a Promenada společně prohlašují a souhlasí, že vzájemná práva a povinnosti 
Města a Promenády ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy směnné reg. č. 
7003/06/0189, uzavřené mezi Městem a Promenádou dne 30.11.2006, zanikají oka-
mžikem uzavření této Smlouvy a jsou plně nahrazeny případnými právy a povinnostmi 
Města a Promenády podle této Smlouvy. Žádná ze Stran v budoucnosti nevznese žádné 
nároky na druhou Stranu na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy směnné 
reg. č. 7003/06/0189.  
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2.4. Strany se zavazují, že si budou vzájemně poskytovat veškerou spolupráci, nezbytnou a 
přiměřenou ke splnění účelu této Smlouvy, vyjádřenou v preambuli této Smlouvy a 
práva a povinnosti stran podle této Smlouvy a také v záležitostech, které zde nejsou 
specificky upraveny touto Smlouvou, ale jsou nezbytné pro naplnění účelu této Smlou-
vy.  
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3. PRÁVA A POVINNOSTI MĚSTA  

3.1. Na základě vzájemné dohody Město obdrží Pozemek pro tramvaj jako dar od společ-
nosti LRE bez jakékoliv finanční kompenzace placené společnosti LRE za podmínek 
stanovených v článku 5 této Smlouvy.  

3.2. Město uskuteční a dokončí Modernizaci tramvaje, jak je předběžně specifikováno 
v Příloze 3 této Smlouvy, na své vlastní náklady, nejpozději do 31. prosince 2012. Mo-
dernizace tramvajové trati bude považována za dokončenou dnem, kdy  

(i) povolení k užívání Modernizace tramvaje udělené příslušným stavebním úřadem 
a/nebo jiným orgánem a nezbytné pro její provoz nabude právní moci; a 

(ii)  původní tramvajová trať bude odstraněna v průběhu stavby Modernizace tramva-
je.  

Pro vyloučení všech pochybností bude vlastníkem nově postavené Modernizace  tram-
vaje Město či společnost, jejímž majoritním společníkem je Město. 

3.3. Město dále zajistí a provede na své náklady všechny inženýrské činnosti související 
s výstavbou Modernizací tramvaje a zajistí veškerá povolení nezbytná pro Moderniza-
ci tramvaje, včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení, ze strany příslušných 
stavebních úřadů, stejně jako veškerá další schválení, souhlasy a autorizace Moderni-
zace tramvaje ze strany veškerých příslušných orgánů. Město zajistí vydání pravo-
mocného stavebního povolení na Modernizaci tramvaje nejpozději do 31. prosince 
2010.  

3.4. Město provede na své vlastní náklady, v rozsahu nezbytném pro výstavbu Modernizace 
tramvaje i realizaci nezbytných přeložek inženýrských sítí na Nemovitosti, a to v místě 
křížení Modernizace tramvaje s těmito inženýrskými sítěmi. Trvalé umístění a technic-
ká specifikace těchto přeložek inženýrských sítí budou podrobněji specifikovány spo-
lečností LRE v průběhu realizace Projektu, avšak ne později než v průběhu zpracování 
a projednávání přípravy dokumentace pro Modernizaci tramvaje tak, aby nebyla ne-
gativně ovlivněna realizace Projektu a současně projektová příprava a následná reali-
zace Modernizace tramvaje. Město se zavazuje respektovat požadavky LRE na trvalé 
umístění a technickou specifikaci těchto přeložek inženýrských sítí za předpokladu, že 
tyto požadavky LRE nebudou znamenat významné navýšení nákladů na realizaci těch-
to přeložek Městem. Pokud by požadavky LRE na trvalé umístění a technickou specifi-
kaci těchto přeložek inženýrských sítí znamenaly významné navýšení nákladů na reali-
zaci těchto přeložek, Strany se zavazují v dobré víře jednat o těchto požadavcích LRE 
za účelem dosažení dohody respektující požadavky LRE a případné kompenzace zvý-
šených nákladů Města.      

3.5. Současně s Modernizací tramvaje podle odstavce 3.2 Město odstraní na své náklady 
pevný povrch i základy stávající jednokolejné tramvajové tratě, včetně elektrického 
vedení a souvisejícího vybavení umístěné v ulici Na Bídě a Jablonecká v rozsahu ne-
zbytném dle Přílohy 3, a umožní společnosti LRE plný a neomezený přístup 
k Nemovitosti z pozemků Města sousedících s Nemovitostí nejpozději do šesti (6) měsí-
ců od právní moci kolaudačního souhlasu povolujícího provozování Modernizace 
tramvaje a v případech, kdy Město nevlastní pozemky sousedící s Nemovitostí Město 
poskytne součinnost při vyjednávání přístupu na Nemovitost.  
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3.6. Město poskytne v mezích stanovených platnými právními předpisy veškerou přiměře-
nou podporu změně stávajícího územního plánu Města písemně navržené společností 
LRE ve formálním podnětu doručeném Městu dne 30. července 2008 ve znění jeho do-
plnění ze dne 4.3.2009, kterým LRE žádala pro účely realizace Projektu, změnu pří-
pustného využití zastavitelných zón v rámci Nemovitosti na jedinou zónu s povoleným 
využitím jako Plochy smíšené městské ve smyslu bodu 3.3.7 Přílohy D k Obecně zá-
vazné vyhlášce Města č. 2/2002, o vyhlášení závazné části územního plánu města Li-
berec, Regulativů funkčního uspořádání území, v platném znění. Znění shora uvedené-
ho formálního podnětu společnosti LRE včetně jeho doplnění je připojeno jako Přílo-
ha 4 této Smlouvy.  

3.7. Po změně stávajícího územního plánu umožňující realizaci Projektu a v mezích stano-
vených platnými právními předpisy poskytne Město bez zbytečného prodlení společ-
nosti LRE veškerá souhlasná stanoviska potřebná pro včasné vydání Územního roz-
hodnutí a Stavebního povolení/Stavebních povolení vztahujících se ke všem stavbám 
v rámci Projektu.   

3.8. Město není oprávněno převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti LRE vyjma společností 
s majoritním podílem Města, pokud jsou tato práva a povinnosti ze své povahy převo-
ditelné na třetí osoby.   

3.9. Město se zavazuje, že v průběhu platnosti této smlouvy bude aktivně spolupracovat se 
společností LRE, zejména pak v oblasti  

(i) realizace případných protihlukových opatření souvisejících se snížením hluku vy-
tvářeného provozem Modernizace tramvaje a mající vliv na realizaci Projektu; a  

(ii)  řešení dopravní obslužnosti Projektu.  

Bližší podrobnosti takovéto spolupráce budou dohodnuty mezi Městem a společností 
LRE v průběhu trvání této smlouvy. Město v rámci této spolupráce zajistí vypracování 
dokumentace pro stavební povolení dle čl. 3.3 výše, která bude v sobě zahrnovat pro-
tihluková opatření odpovídající zamýšlenému stavu po realizaci Projektu. LRE po-
skytne Městu veškeré podklady nezbytně nutné pro projektování protihlukových opat-
ření nejpozději do projednávání projektové dokumentace pro Modernizaci tramvaje 
s tím, že o tomto konečném termínu Město písemně vyrozumí LRE nejpozději 20 dnů 
před tímto datem.   

3.10. Město se zavazuje, že bude spolupracovat se společností LRE na umístění a výstavbě 
inženýrských sítí  pro Projekt tak, aby bylo nalezeno řešení prospěšné jak pro Projekt 
tak pro Modernizaci tramvaje, a to prostřednictvím optimalizace nákladů a rozvrhu 
prací souvisejících s potenciální výstavbou inženýrských sítí pro Projekt a sítí pro 
Modernizaci tramvaje. Takové řešení bude projednáno a přijato Městem a společností 
LRE a bude detailně specifikováno formou samostatné dohody v době platnosti této 
Smlouvy, avšak ne později než při zpracování a projednávání přípravy dokumentace 
pro Modernizaci tramvaje, aby tím nebyla negativně ovlivněna realizace Projektu a 
výstavba Modernizace tramvaje. 
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3.11. Město poskytne společnosti LRE vhodný a přiměřený přístup k Nemovitosti z pozemků 
Města přímo či nepřímo sousedících s Nemovitostí  okamžitě po dokončení Moderni-
zace tramvaje a současně po splnění svých povinností uvedených v odst. 3.6. této 
Smlouvy. Do dokončení Modernizace tramvaje Město zajistí a umožní společnosti LRE 
dočasný přístup z pozemků Města přímo či nepřímo sousedících s Nemovitostí pro 
účely realizace a provozu Projektu, a to za respektování podmínek stanovených a vy-
daných vlastníkem a provozovatelem stávající tramvajové tratě v dotčeném úseku a za 
respektování podmínek vydaných oprávněnými orgány státní správy. 

3.12. LRE a Promenada nebudou po Městě požadovat žádný finanční příspěvek nebo věcný 
příspěvek jiný než jak je výslovně dohodnuto v této Smlouvě, ať již na dokončení Pro-
jektu nebo obecně na práce na infrastruktuře Projektu jako podmínku pro změnu stá-
vajícího územního plánu nebo vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povole-
ní/Stavebních povolení, realizaci Projektu, popřípadě pro vydání kolaudačního sou-
hlasu/ kolaudačních souhlasů souvisejících s Projektem. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI LRE  

4.1. Společnost LRE je povinna převést Pozemek tramvaje na Město darovací smlouvou, 
v termínech stanovených touto smlouvou, bez jakékoliv finanční kompenzace placené 
společnosti LRE za podmínek stanovených v Článku 5 této Smlouvy.  

4.2. Město nebude po společnosti LRE požadovat žádný další finanční příspěvek nebo věc-
ný příspěvek jiný než jak je výslovně dohodnuto v této Smlouvě, ať již na dokončení 
Modernizace tramvaje nebo obecně na práce na veřejné infrastruktuře města Liberce 
jako podmínku pro změnu stávajícího územního plánu nebo vydání Územního rozhod-
nutí a Stavebního povolení/Stavebních povolení a realizaci Projektu, vyjma úhrady 
poplatku za změnu územního plánu.  

4.3. Do 2 týdnů po podpisu této Smlouvy společnost LRE bezplatně předá a převede na 
Město práva a povinnosti z územních rozhodnutí pro I. etapu a II. etapu přeložky 
tramvaje v původní trase pod sídlištěm Broumovská, zamýšlenou podle Smlouvy z roku 
2006, a vydaných Stavebním úřadem v Liberci, která nabyla právní moci dne 3. dubna 
2007 a 30. června 2008. Současně společnost LRE vydá potvrzení o převodu pozice 
investora/stavebníka Modernizace tramvaje na Město způsobem vhodným a dostačují-
cím pro doložení této skutečnosti příslušnému stavebnímu úřadu pro účely územního 
řízení a stavebního řízení pro Modernizaci tramvaje.  

4.4. Na písemnou žádost Města společnost LRE poskytne bez zbytečného prodlení Městu 
a/nebo příslušnému orgánu veškeré souhlasy v přiměřené míře požadované Městem a 
přiměřenou součinnost k realizaci Modernizace tramvaje, vyvolaných přeložek dalších 
inženýrských sítí uvedených shora v odstavci 3.4. Souhlas společnosti LRE pro účely 
stavebního povolení bude nicméně poskytnut Městu s uvedením podmínky, že povolení 
k předběžnému užívání nebo kolaudační souhlas povolující provozování Modernizace 
tramvaje je vázán na přijetí platné a účinné změny územního plánu popsané v odstavci 
3.6 této Smlouvy. Společnost LRE poskytne Městu přístup z Nemovitosti k Pozemkům 
tramvaje pro realizaci Modernizace tramvaje. 
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4.5. Pokud Město nerealizuje Modernizaci tramvaje v dohodnutém termínu stanoveném 
v odstavci 3.2. této Smlouvy, bude LRE spolupracovat s Městem na dokončení Moder-
nizace tramvaje po dobu přesahující konečný termín pro její dokončení stanovený 
v odstavci 3.2 této Smlouvy. V případě že Město nedodrží své závazky podle odstavce 
3.2, společnost LRE bude oprávněna dle vlastní volby převzít a dokončit hrubé terénní 
a základové práce související s Modernizací tramvaje. V takovém případě bude spo-
lečnost LRE oprávněna fakturovat Městu a Město bude povinno zaplatit společnosti 
LRE částku rovnající se nákladům, které společnost LRE skutečně vynaložila na do-
končení těchto prací a na poskytnutí součinnosti Městu s dokončením Modernizace 
tramvaje, zvýšeným o koordinační příplatek ve výši 10% těchto nákladů.  

4.6. Společnost LRE je oprávněna převést svá práva a povinnosti na základě této Smlouvy 
na kteroukoli třetí stranu, o čemž bude Město neprodleně informovat, bez jakéhokoliv 
dalšího schválení Městem a pouze, jestliže bude na tuto třetí osobu nebo třetí stranu 
současně převedena Nemovitost. Společnost LRE je povinna informovat Město o svém 
záměru převést svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy na tuto třetí stranu ale-
spoň 30 dní před uzavřením příslušné dokumentace o převodu s nabyvatelem.  

4.7. Společnost LRE se zavazuje převést vlastnické právo k veškerým místním komunikacím 
(vozovky, křižovatky a chodníky) a pozemkům pod těmito komunikacemi zbudovaným 
na Nemovitosti při realizaci Projektu, a to bez zbytečného prodlení po jejich dokonče-
ní a po zahájení jejich užívání v souladu s povolením příslušného stavebního úřadu. 
Společnost LRE je oprávněna vyzvat Město ve lhůtě jednoho roku od vydání nebo 
právní moci (podle toho co nastane později) takového povolení k užívání těchto komu-
nikací, nejpozději však do 31.12.2019, k uzavření smlouvy o převodu vlastnického 
práva k těmto komunikacím a pozemkům pod nimi. Komunikace včetně pozemků pod 
nimi budou předávány a přebírány průběžně v průběhu realizace Projektu 
v návaznosti na postup stavebního úřadu při povolování jejich užívání. Cena za pře-
vod vlastnického práva byla dohodou mezi LRE a Městem stanovena ve výši 1,- Kč za 
každý takový úsek komunikací včetně pozemků pod ním, jehož užívání bude samostatně 
povoleno příslušným stavebním úřadem. Město se zavazuje bez zbytečného prodlení, 
nejdéle však do 75 dnů od doručení výzvy LRE, uzavřít jako kupující s LRE jako pro-
dávajícím smlouvu(y) o převodu vlastnického práva k příslušným úsekům místních 
komunikací a pozemkům pod nimi, tyto komunikace od LRE si převzít a poskytnout 
veškerou další součinnost potřebnou k převodu vlastnického práva k těmto komunika-
cím na Město. Od okamžiku uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k místním 
komunikacím a pozemkům pod nimi se Město zavazuje zajišťovat veškerou údržbu 
těchto komunikací v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. 

4.8. Společnost LRE se zavazuje:  

(i) poskytnout část pozemku parc. č. 3598/3, v katastrálním území Liberec, Městu o 
přibližné výměře 400 m2 za účelem zajištění příjezdu k budově č.p. 216 na pozem-
ku parc. č. 1244/1, v katastrálním území Liberec, s tím, že podrobnější podmínky 
poskytnutí části tohoto pozemku budou dohodnuty s Městem; a  

(ii)  poskytnout součinnost při výkupu budovy č.p. 587 na pozemku parc. č. 1420 a po-
zemků parc.č. 1420 a 1421, vše v katastrálním území Rochlice u Liberce, ze strany 
Města a aktivně se účastnit jednání s vlastníkem těchto nemovitostí, které povede 
Město za účelem dosažení dohody o výkupu. 
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5. DAROVÁNÍ POZEMKU TRAMVAJE  

5.1. Město nebo společnost LRE jsou oprávněny vyzvat druhou stranu k uzavření darovací 
smlouvy, kterou společnost LRE převede Pozemek tramvaje na Město bez jakékoliv fi-
nanční kompenzace placené společnosti LRE, v podobě odpovídající v podstatných ná-
ležitostech vzoru, který je uvedený v  Příloze 5 této Smlouvy („Darovací smlouva”), za 
níže uvedených podmínek: 

(i) Modernizace Tramvaje je postavena do fáze, kdy může příslušný stavební úřad 
vydat kolaudační souhlas povolující provozování Modernizace tramvaje; 

(ii)  byla platně a účinně přijata změna územního plánu popsaná v odstavci 3.6 této 
Smlouvy; a 

(iii)  Pozemek tramvaje byl geodetem přesně vymezen formou geometrického plánu.  

5.2. Vyzvaná strana je povinna uzavřít Darovací smlouvu do 75 dnů od doručení výzvy. 
Darovací smlouva bude uzavřena v místě a v čase odsouhlaseném Stranami. Pokud 
k takové dohodě mezi Stranami nedojde, bude Darovací smlouva uzavřena na magis-
trátu Města ve 14:00 hodin 75. den od doručení výzvy. Pokud připadne tento den uza-
vření smlouvy na víkend nebo svátek, bude Darovací smlouva uzavřena následující 
pracovní den.  

5.3. Pokud společnost LRE neuzavře Darovací smlouvu v období stanoveném shora 
v odstavci 5.2 z důvodů, které, ať již přímo nebo nepřímo, nezavinilo Město a/nebo je-
ho oprávnění zástupci, bude Město oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši nepo-
skytnuté nebo vrácené dotace na Modernizaci tramvaje  a vzniklé škody. Smluvní po-
kuta bude splatná do 10 dnů od doručení oprávněné žádosti Města společnosti LRE na 
bankovní účet uvedený v této žádosti.   

5.4. Město zajistí na vlastní náklady vyhotovení geometrického plánu k přesnému vymezení 
Pozemku tramvaje oprávněným geodetem. 

5.5. Společnost LRE prohlašuje, že: 

(a) Je výlučným vlastníkem Nemovitosti včetně její části, z níž bude oddělen Poze-
mek tramvaje a vlastnictví Nemovitosti a vlastnictví Nemovitosti nabyla ve 
všech ohledech v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a rozhod-
nutími státních, správních a jiných orgánů, a že neobdržela žádné oznámení o 
jakémkoli porušení těchto předpisů a rozhodnutí a není si vědoma žádných 
okolností, které by k takovému oznámení mohly vést;  

(b) Není veden žádný soudní spor, nebylo zahájeno žádné soudní řízení o výkon 
rozhodnutí nebo správní řízení (včetně řízení restitučního nebo řízení o vy-
vlastnění) týkající se  Nemovitosti a že si není vědoma důvodu, na základě kte-
rého by k zahájení takového řízení týkajícího se  Nemovitosti mohlo dojít, 
s výjimkou žaloby podané Jaroslavem Murdychem dne 21.8.2008 na určení 
vlastnictví k pozemkům parc. č. 3621/2, 5806/2 a parc. č. 3620 v k.ú. Liberec u 
Okresního soudu v Liberci, o které společnost LRE poskytla Městu veškeré jí 
dostupné informace a k jejímuž včasnému vyřešení vyvine LRE veškeré úsilí;  
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(c) Není ji známo, že by existoval důvod, který by bránil užívání Nemovitosti 
v části vyčleněné pro Pozemek tramvaje, z níž bude vytvořen Pozemek tramva-
je, Městem a není ji známo, že by existovala na Nemovitosti, z níž bude vytvo-
řen Pozemek tramvaje, překážka, která by bránila uskutečnění – realizaci Mo-
dernizace tramvaje; 

(d) Informace, které společnost LRE poskytla Městu, jsou úplné v každém podstat-
ném ohledu a LRE nezamlčela Městu žádnou podstatnou informaci ohledně 
Nemovitosti, z které bude oddělen Pozemek tramvaje, která je mu známa. 

5.6. Smluvní strany se zavazují vyvinout potřebné úsilí, aby došlo k uzavření darovací smlouvy za 
podmínek uvedených v této Smlouvě, vzájemně spolupracovat a informovat se bez zbytečné-
ho odkladu o všech vydaných opatřeních a dalších významných skutečnostech týkajících se 
Nemovitosti, resp. její části z níž bude oddělen Pozemek tramvaje. 

6. UKONČENÍ SMLOUVY 

6.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

Vzájemnou dohodou obou Stran k  datu dohodnutému v takové dohodě; nebo 

ze strany společnosti LRE, jestliže Město nerealizuje a nedokončí Modernizaci tram-
vaje v dodatečné lhůtě 6 měsíců od termínu stanoveného v odstavci 3.2 této 
Smlouvy; 

ze strany Města, jestliže společnost LRE neuzavře Darovací smlouvu ani v dodatečné 
lhůtě 90 dnů po uplynutí lhůty od obdržení výzvy Města, jak je stanoveno v 
odstavci 5.2 této Smlouvy. 

6.2. Žádná ze Stran není oprávněna odstoupit od této Smlouvy či ji vypovědět nebo jiným 
způsobem jednostranně ukončit, kromě případů uvedených v tomto článku 6. Pro 
vyloučení veškerých pochybností představují okolnosti stanovené v odstavci 6.1 
písmeno b) a c) podstatné porušení této Smlouvy ve smyslu § 345 Obchodního 
zákoníku.  

7. ÚPLNÁ DOHODA A DODATKY KE SMLOUVĚ  

7.1 Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí písemné nebo ústní dohody mezi 
Stranami ve věcech upravených touto Smlouvou; toto ustanovení platí zejména pro 
Smlouvu z roku 2006 a Smlouvu s Promenadou. Jakékoliv změny nebo doplnění práv a 
povinností Města a společnosti LRE na základě této Smlouvy budou upraveny 
písemnou dohodou mezi Městem a společností LRE.   

8. OZNÁMENÍ 
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8.1. Veškerá oznámení požadovaná podle této Smlouvy, zejména pak výpovědi a oznámení 
o odstoupení, budou podána písemně a mohou být doručena osobně, zaslána faxem, 
doporučeným dopisem nebo kurýrem s potvrzením o dodání. Takováto oznámení 
budou považována za doručená jejich doručením (pokud jsou doručena osobně), 
obdržením potvrzení o odeslání  faxu (pokud je poslána faxem) za podmínky, že bude 
příjem potvrzen Stranou a/nebo Stranami, které jsou příjemcem/příjemci nebo 
potvrzením o doručení (pokud jsou oznámení zasílána poštou nebo kurýrem).  

8.2. Pokud Město nebude druhou Stranu písemně informovat jinak, adresa Města pro 
doručování pošty je:   

Statutární město Liberec 
K rukám: p. primátora ing. Jiřího Kittnera 
Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 
PSČ 460 59 
E-Mail: jiri.kittner@magistrat.liberec.cz 

 

8.3. Pokud společnost LRE nebude druhou Strany písemně informovat jinak, adresa LRE 
pro doručování pošty je:  

Liberec Real Estate s.r.o. 
K rukám: p. Andries Bruil  
Praha 1  Týn 1049/3 
PSČ 110 00 
E-Mail: a.bruil@ceg-nl.net  
 

 
Kopie bude zaslána na adresu:  
 
Havel & Holásek s.r.o, advokátní kancelář  
Právní zástupce: Josef Hlavička 
Týn 1049/3 
Praha 1,  110 00 
E-Mail: josef.hlavicka@havelholasek.cz  
 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud je písemnost zaslána prostřednicím pošty na 
poslední známou adresu druhé Smluvní strany a vrátí se zpět odesílateli, považuje se 
třetí den od jejího předání poště k přepravě zároveň za den jejího doručení adresátovi. 

9. ROZHODNÉ PRÁVO 

9.1. Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu se zákony České republiky, zejména 
zákonem č. 513/1991 Sbírky, Obchodního zákoníku, v platném znění. 

10. ŘEŠENÍ SPORŮ  

10.1. Strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, aby smírně vyřešily jakékoliv spory, 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jakýmikoliv jinými dohodami, 
které budou uzavřeny v souvislosti s touto Smlouvou nebo ve vztahu k takovýmto 
dohodám mezi Stranami.  
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10.2. Pokud by selhaly všechny snahy vyřešit takovéto spory mezi Stranami, budou veškeré 
spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní  řešeny soudní cestou a příslušným 
soudem. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

11.1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, každá Strana ponese vlastní náklady, které 
vzniknou ve spojení nebo jako výsledek plnění závazků příslušné strany plynoucí z této 
Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany tímto zaručují a ujišťují, že mají plnou pravomoc uzavřít tuto Smlouvu 
a že osoby jednající jejich jménem při vyjednávání a podpisu této Smlouvy jsou plně 
oprávněny jednat jejich jménem. 

11.3. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či neúčinným, pak zbylá 
ustanovení této Smlouvy nebudou tímto dotčena a každé takové zbylé ustanovení 
zůstane platné a Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo 
neúčinné ustanovení novým ustanovením, které bude mít význam nejbližší ustanovení 
neplatnému či neúčinnému. 

11.4. Jakákoli změna či dodatek k této Smlouvě, včetně jejího ukončení musí být učiněny 
písemně a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

11.5. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této 
Smlouvy, a nahrazuje veškeré předcházející ostatní písemné či ústní dohody učiněné 
ve věci předmětu této Smlouvy. Žádné změny nebo prodloužení termínů obsažených 
v této Smlouvě nebudou pro Strany závazné, pokud nebudou učiněny písemně, řádně 
vyhotoveny a podepsány.  

11.6. Tato Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti podpisem Stran. Tato Smlouva 
bude závazná i pro jejich právní nástupce.   

11.7. Veškeré přílohy k této Smlouvě tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a Smlouva 
bude interpretována spolu s těmito přílohami jako jediný dokument. Smlouva má tyto 
přílohy:  

Příloha 1A 

Příloha 1B 

Specifikace Projektu 

Předběžná zastavovací studie Projektu 

Příloha 2 Výpisy z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy 
určující pozemky Nemovitosti 

Příloha 3 Nákresy s určením umístění nové tramvajové linky v rámci 
Nemovitosti (Pozemek tramvaje) 

Příloha 4 Podnět pro  změnu platného územního plánu, který předloži-
la společnost LRE Městu dne 30. července 2008 a doplnění 
podnětu ze dne 4.3.2009 

Příloha 5 Vzor  Darovací smlouvy 
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11.8. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v angličtině a čtyřech (4) 
stejnopisech v češtině, z nichž každý má platnost originálu. Město obdrží dva (2) 
stejnopisy v češtině a angličtině, ostatní Strany obdrží po jednom (1) stejnopisu 
v angličtině a v češtině. V případě jakéhokoliv sporu o výklad či jakýchkoliv 
rozdílností jazykových verzí bude mít přednost verze v českém jazyce.  

11.9. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne … usnesením č. …  

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU 
A ÚPLNOU VŮLI A ŽE JÍ PLNĚ ROZUMÍ. DÁLE PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA NE-
BYLA UZAVŘENA POD NÁTLAKEM ČI V TÍSNI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍ-
NEK -  

NA DŮKAZ TOHO níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V________, dne __________2009   V________, dne __________2009 
 
 
Za STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC :   Za Liberec Real Estate s.r.o. 
 
 
Podpis: ………………………….  Podpis: …………………………….. 
Jméno: Ing. Jiří Kittner     Jméno: Andries Bruil 
Funkce: primátor     Funkce: jednatel 
 
 
Za Liberec Project s.r.o. 
 
 
Podpis: …………………………. 
Jméno: Andries Bruil 
Funkce: jednatel 
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Příloha 1A 
Specifikace Projektu 

 
1. Projekt je umístěn na Nemovitostech. 
2. Projekt zahrnuje výstavbu na plochách, které podléhají změně územního plánu a které v době 

realizace Projektu se předpokládají, že budou specifikovány platnou Obecně závaznou vyhláš-
kou Statutárního města Liberec č. 2/2002 dle tab. č. 3,3/7 jako smíšené městské (SM), zejmé-
na výstavbu bytových, administrativních a obchodních ploch a ploch určených pro služby (dá-
le jen ,,hlavní plochy") a doplňkové funkce k těmto hlavním plochám jako např. parkovací a 
skladové plochy, technické zázemí a jiné. 

3. Objem hlavních ploch umístěných v nadzemních podlažích staveb realizovaných 
v rámci Projektu je 140.000 m2 hrubých podlažních ploch. 

4. Hrubou podlažní plochou se pro účely této smlouvy rozumí plocha tvořená součtem 
ploch všech nadzemních podlaží všech budov umístěných v rámci Projektu na Nemo-
vitostech, přičemž plocha každého podlaží je měřena na vnějším obvodu podlaží (na 
fasádě).  

5. Projekt dále zahrnuje i výstavbu cyklostezky Nemovitostí v trase Klicperova – Králův 
Háj – U Lomu, jejíž přesná trasa bude dále dohodnuta mezi Městem a LRE. 

 
Příloha 1B 

 
Předběžná zastavovací studie 

 
Příloha 2 

 
Výpisy z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy určující pozemky Nemovi-

tosti 
 

Příloha 3 
 

Nákresy s určením umístění nové tramvajové linky v rámci Nemovitosti (Pozemek tramvaje) 
[•BUDE DOPLNĚNO NÁKRESEM TRASY OD VALBEKU] 

 
Příloha 4 

 
Podnět pro  změnu platného územního plánu, který předložila společnost LRE Městu dne 30. 

července 2008 a doplnění podnětu ze dne 4.3.2009 
 

Příloha 5 
 

Znění Darovací smlouvy  
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Příloha 6 – Urbanisticko-volumetrická studie Areál Textilana 
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 1 
 

Reg.číslo IPRM: IOP/1/SV/32 

 
 

Nositel IPRM: Statutární město Liberec 
se sídlem: nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1
 

Dohoda č.: 4463 (v CES) 
 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit: 
 
1. Rozpočet IPRM oblast intervence 5.2 (Dokument IPRM – kapitola 9 – Harmonogram realizace 
IPRM, 10 – Finanční plán; Žádost k IPRM – 1.4, 1.5, 3.6, 4.1, 4.2 tabulka 1) 
 
2. Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM – kapitola 8 – Očekávané výsledky; Žádost 
k IPRM – 3.7.1) 
 
 
Ostatní: 
 
U regenerace bytových domů nebude město Liberec uplatňovat bonifikaci u malých a středně 
velkých podniků, dotace bude pro všechny stejná po celé období realizace IPRM, a to 40% ze 
způsobilých výdajů. 
 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): Aktualizace IPRM dle snížené částky alokované na 
základě schválení IPRM 27. března 2008 

 
 
 

 
Seznam přiložených dokumentů: 
 
 
Datum:  Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

 
 

Datum doručení  
na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 
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ad1) Rozpočet IPRM oblast intervence 5.2 (Dokument IPRM – kapitola 7 – Harmonogram realizace 
IPRM, 8 – Finanční plán; Žádost k IPRM – 1.4, 1.5, 3.6, 4.1, 4.2 tabulka 1) 
 
Prosím  o uvedení aktualizovaných  tabulek z Dokumentu  
 
Dokument IPRM – kapitola 9 Harmonogram realizace 
Tabulka č. 9 Časový harmonogram 
 
Původní 
 
Nová 
 
Dokument IPRM – kapitola 10 Finanční plán 
 
Tabulka č. 10 Náklady v letech 2008-2013 
 
Původní 
 
Nová 
 
 
 
Žádost k IPRM 
 

1.4 Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města   
Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích 
projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. 

 

Původní: 
 

IPRM celkem  (celkové výdaje) v tis. Kč:   382 208    IPRM celkem (celk. způsobilé výdaje) v tis. Kč:   382 208 

IPRM celkem  (celkové výdaje) v tis. EUR: 14 560,3 IPRM celkem (celk. způsobilé výdaje) v tis. EUR:  14 560,3 

Pozn. Použit kurz k 17.10.2008 = 26,25 Kč/EUR      
 
 
Upravená: 
 

IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč:  292 087 IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: 292 087 

IPRM celkem (celk. výdaje) v tis. EUR1:  10 310,2 IPRM celkem (celk. způsobilé výdaje) v tis. EUR:  10 310,2 

Pozn. Použit kurz 28,33 Kč/EUR. 
 
 

1.5 Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM   
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Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako 
procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. 

 
Původní: 

Zdroje města – spolufinancování projektů IPRM v %:  7,2 %  (27 423 tis. Kč) 

 
Upravená: 

Zdroje města – spolufinancování projektů IPRM v %:   7,2%  (20 957 tis. Kč) 

*)  
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3.6 Poměr plánovaných aktivit  
Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. 

 
Původní: 

 

Způsobilé výdaje na aktivitu:  Kč: 
% z celkových 

způsobilých výdajů: 

Výdaje zaměřené na revitalizaci 
veřejných prostranství 

182 818 000 47,83 

Výdaje zaměřené na regeneraci 
bytových domů  

199 389 500 52,17 

 
 
 
Upravená: 
 

Způsobilé výdaje na aktivitu:  Kč: 
% z celkových 

způsobilých výdajů: 

Výdaje zaměřené na revitalizaci 
veřejných prostranství 

139 712 000 47,8 

Výdaje zaměřené na regeneraci 
bytových domů  

152 375 000 52,2 
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4.1 Zdroje financování projektů v IPRM 
 
Původní: 

 
Zdroj financování Částka (v Kč) % 

Dotace IOP (příspěvek SF +  
prostředky SR) 235 151 000 61,5 

Vlastní zdroje žadatele (fin. 
prostředky krajů, obcí, jiné 
národní veřejné zdroje, 
soukromé financování) 

147 057 000 38,5 

Zdroje IPRM celkem 382 208 000 100,0 

 
Upravená: 
 

Zdroj financování Částka (v Kč) % 

Dotace IOP (příspěvek SF +  
prostředky SR) 179 705 000 61,5 

Vlastní zdroje žadatele (fin. 
prostředky krajů, obcí, jiné 
národní veřejné zdroje, 
soukromé financování) 

112 382 000 38,5 

Zdroje IPRM celkem 292 087 000 100,0 

Dotace IOP = 6 020 554 EUR, stanovený kurz MMR = 28,33 Kč/EUR 
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4.2 Finanční plán IPRM 
 
Tabulka 1.   Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech 
Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku 1. 
Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP. 
 
 
Původní: 
 

 

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech 

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  

Oblast intervence/aktivita          
 

5.2.a) 0 39 888 500 119 665 500 23 264 000 0 0 0 0 182 818 000 – 

5.2.b) 0 62 975 000 91 320 000 41 100 000 420 000 3 575 000 0 0 199 390 000 – 

5.2.c) – – – – – – – – – – 

Způsobilé výdaje celkem   

Nezpůsobilé výdaje celkem – 

IPRM celkem 382 208 000 

*) Uvedeny pouze prostředky se vztahem k IOP 5.2. 
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Upravená: 
 

 

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech 

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  

Oblast intervence/aktivita          
 

5.2.a) 
0 0 30 457 000 91 511 000 17 744 000 0 0 0 139 712 000 – 

5.2.b) 
0 0 117 938 000 31 389 000 305 000 2 743 000 0 0 152 375 000 – 

5.2.c) – – – – – – – – – – 

Způsobilé výdaje celkem   

Nezpůsobilé výdaje celkem – 

IPRM celkem 292 087 000 
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ad2) Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM – kapitola 8 – Očekávané výsledky; 
Žádost k IPRM – 3.7.1) 
 
Krácení prvních dvou ukazatelů maximálně o 29,19 % byly kráceny o 29,19 %. 
 
Dokument IPRM – kapitola 8 – Očekávané výsledky 
 
Původní: 

Tabulka 1:Indikátory výsledku IPRM 

Operační program / aktivita OP Kód indikátoru 
(dle národního 
číselníku) 

Povinné indikátory 
výsledku IOP 5.2a IOP 5.2b 

331200 
Počet regenerovaných 
bytů 

 1800 

331300 
Plocha revitalizovaného 
území 

50000  

331500 
Úspora spotřeby energie 
bytových domů 

 20 

 
 
 
Upravená: 
 

Operační program / aktivita OP Kód indikátoru 
(dle národního 
číselníku) 

Povinné indikátory 
výsledku   

331200 
Počet regenerovaných 
bytů 

 1275 

331300 
Plocha revitalizovaného 
území 

35405  

331500 
Úspora spotřeby energie 
bytových domů 

 20 
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Žádost IPRM 

 
 
3.7.1 Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM  
Indikátory výsledku IPRM se musí shodovat s indikátory uvedenými v programovém dokumentu. 
Případně uveďte rovněž indikátory dalších OP.   
 
Původní: 
 

Název indikátoru Kód 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Počet regenerovaných bytů 331200 Počet bytů 0 1800 
Plocha revitalizovaného území 331300 m2 0 50000 
Úspora spotřeby energie 
bytových domů 

331500 % 0 20 

 
 
 

Upravená: 
 

Název indikátoru Kód 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Počet regenerovaných bytů 331200 Počet bytů 0 1275 
Plocha revitalizovaného území 331300 m2 0 35405 
Úspora spotřeby energie 
bytových domů 

331500 % 0 20 

 
 
 

Příloha k usnesení č. 398/09



  

 
 
 

 1

                                                                                                Č.j.: 582/2009 - 62 
                                                                                                Číslo v CES: 4463 
                                                                                                 

 
 

Dohoda 
o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města  

 

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu  
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 
zastoupená: Ing. Rostislavem Vondruškou, ministrem pro místní  rozvoj              
IČ: 66 00 22 22 
  
(dále jen „ministerstvo“) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Statutární město Liberec 
jako předkladatel Integrovaného plánu rozvoje města 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem  
IČ: 00 26 29 78 
 
(dále jen „město“) 
 
na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 
obchodního zákoníku a za podmínek níže uvedených tuto dohodu o zabezpečení realizace 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice (dále jen 
„IPRM“)  v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“): 

 Článek 1  
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, 
že tato dohoda, uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, se řídí právním 
režimem obchodního zákoníku.  
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2. Zabezpečení realizace IPRM bude vycházet z:  

a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen 
„Obecné nařízení“),  

b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 
(dále jen „Nařízení č. 1080/2006“),  

c) článku 47 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení č. 1080/2006 (dále jen 
„Prováděcí nařízení“),  

d) dalších základních právních předpisů a dokumentů Evropské unie (dále jen „EU“) a 
České republiky (dále jen „ČR“).  

 
3. ČR jako členský stát Evropských společenství určila v souladu s článkem 59 Obecného 

nařízení řídícím orgánem pro IOP pro období 2007-2013 na základě usnesení vlády č. 
175/2006 z 22. února 2006 ministerstvo.   

 
4. Závaznou dokumentaci pro realizaci IPRM představují IOP schválený rozhodnutím 

Komise  č. K (2007) 6835 ze dne 20. prosince 2007, Prováděcí dokument IOP, Metodický 
pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a 
schvalování IPRM vydaný na základě usnesení vlády č. 883/2007, aktuální znění pokynu 
z 11. června 2008 schválené rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 102/2008, Výzva k 
předkládání IPRM ze dne 6. srpna 2008, Příručka pro předkladatele IPRM v IOP, Příručka 
pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP a rozhodnutí Komise č. K(2008) 
7845 ve věci státní podpory v rámci oblasti intervence 5.2 IOP (dále jen „pravidla 
IPRM“).  

 
5. Pro účely dohody jsou užity pojmy vymezené v pravidlech IPRM.  

Článek 2 
Předmět dohody 

1. Město se zavazuje realizovat IPRM, který je obsažen v Žádosti k IPRM a je identifikován 
následujícími údaji: 

Číslo žádosti a název IPRM: 1/SV/33, Integrovaný plán rozvoje města Liberec - 
Regenerace sídliště Rochlice  

Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: 11. prosince 2008 

Hlavní cíl IPRM: Zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, 
vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné 
zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity 
zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem 
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zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů 
EU. 

Celkové způsobilé výdaje IPRM (v tis. EUR, orientačně v tis.Kč): 10 310,2 EUR; 

292 087  Kč 

z toho (v %): a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství:  47,8 

                       b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů:             52,2 

      Monitorovací indikátory IPRM výsledku: 

Indikátor Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota 
Plocha 

revitalizovaného 
území 

 
m2 0 35 405 

Počet 
regenerovaných 

bytů 

počet 
0 1275 

Úspora spotřeby 
energie 

% 
0 20 

  
 

2. Ministerstvo se zavazuje na základě schválení IPRM rozhodnutím ministra pro místní 
rozvoj č. 54 ze dne 27. března 2009, alokovat pro IPRM v oblasti intervence 5.2 za 
účelem jeho realizace finanční částku v maximální výši 6 020 554 EUR z  Evropského 
fondu regionálního rozvoje.  

 
3. Alokovanou částku podle odst. 2 použije ministerstvo pouze na úhradu části způsobilých 

výdajů jednotlivých projektů. Způsobilé výdaje budou proplaceny projektům, které splní 
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pravidla IPRM a související právní předpisy 
ČR a EU.  

 
4. Ministerstvo se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu finanční částku na kofinancování 

projektů regenerace bytových domů, u nichž podíl finančních prostředků z Evropského 
fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu bude vždy v poměru 85:15. 

 
5. Město se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu finanční částku na kofinancování projektů 

předkládaných městem.  

Článek 3 
Povinnosti města  

1. Město se při realizaci IPRM zavazuje splnit v souladu s touto dohodou a pravidly IPRM 
následující povinnosti: 

a) plně a prokazatelně splnit cíle a monitorovací indikátory IPRM a realizovat IPRM 
v rozsahu uvedeném v Žádosti k IPRM, 

b) v rozsahu uvedeném v Žádosti k IPRM zabezpečit efektivní řídící strukturu pro 
realizaci IPRM, viz článek 5 dohody, 
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c) zabezpečit vyhlášení výzev pro předkládání projektů městu podle stanovených cílů, 
opatření a časového harmonogramu realizace IPRM, 

d) vyhlásit první výzvu pro předkládání žádostí v oblasti intervence 5.2 nejpozději do 
dvou měsíců od podpisu této dohody, 

e) zveřejnit systém výběru projektů, 

f) respektovat podmínky výzvy vyhlášené ŘO IOP pro oblast intervence 5.2,  

g) zaslat ministerstvu podklady k výběru projektů (výběrová kritéria, text výzvy) před 
vyhlášením výzvy,  

h) provádět výběr projektů pro IPRM transparentním, rovným a nediskriminačním 
způsobem v souladu s pravidly IPRM, právními předpisy ČR a EU a při 
respektování veřejného zájmu, zásady efektivního čerpání alokovaných finančních 
prostředků, dosažení synergického efektu a zabránění neoprávněným ziskům, 

i) vystavit všem vybraným žadatelům potvrzení o schválení projektů v rámci IPRM, 

j) zaslat ministerstvu výsledky hodnocení projektů (seznam předložených projektů, 
seznam vyřazených projektů, formuláře hodnocení kvality, výsledky hodnocení 
kvality, zápis výběrové komise, seznam schválených projektů) do 10 pracovních 
dnů od rozhodnutí orgánů města o schválených projektech v rámci IPRM, 

k) zabezpečit monitorování realizace IPRM v souladu s článkem 6 dohody,   

l) písemně informovat ministerstvo o změnách v IPRM, viz článek 7 dohody, 

m) umožnit výkon kontroly nebo auditu, viz článek 8 dohody, 

n) umožnit účast zástupce ministerstva jako pozorovatele na jednání řídícího výboru a 
při hodnocení, výběru a schvalování projektů, 

o) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této dohody po dobu 
určenou právními předpisy ČR nebo EU, nejméně však do 31. prosince 2025, 
způsobem stanoveným pravidly IPRM a relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

p) zajistit informování žadatelů a veřejnosti o realizaci IPRM,  

q) na všech dokumentech uvádět logo IOP, 

r) písemně informovat ministerstvo o skutečnostech, které mají vliv na plnění této 
dohody a na výzvu ministerstva se účastnit jednání souvisejících s předmětem této 
dohody, 

s) zabezpečit uplatňování principu partnerství v souladu s pravidly IPRM. 
 
2. Město zabezpečí, aby finanční plán IPRM podle jednotlivých let vycházel z procentuelní 

výše ročních alokací oblasti intervence 5.2 IOP a roční čerpání prostředků IPRM bylo 
v souladu s pravidlem N+3 (roční alokace pro léta 2007 až 2010), resp. pravidlem N+2 
(roční alokace let 2011 až 2013). Čerpání prostředků IPRM podle let musí město zajistit 
následovně: 

- do 31.12.2010 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů 
musí být vyčerpáno nejméně 13 % celkových způsobilých výdajů IPRM, 
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- do 31.12.2011 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů 
musí být vyčerpáno nejméně 25 % celkových způsobilých výdajů IPRM, 

- do 31.12.2012 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů 
musí být vyčerpáno nejméně 40 % celkových způsobilých výdajů IPRM, 

- do 31.12.2013 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů 
musí být vyčerpáno nejméně 67 % celkových způsobilých výdajů IPRM, 

- do 31.12.2014 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů 
musí být vyčerpáno nejméně 85 % celkových způsobilých výdajů IPRM.  

 
3. Město ukončí realizaci IPRM do 30. června 20151.   
 
4. Povinnosti města po ukončení realizace IPRM: 

a) zpracovat Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM podle článku 6 odst. 5 této dohody, 

b) spolupracovat s ministerstvem a dalšími orgány při následných kontrolách IPRM 
prováděných podle odst. 1 písm. m) tohoto článku,  

c) spolupracovat s ministerstvem při sledování udržitelnosti projektů IPRM podle čl. 
57 Obecného nařízení, 

d) zajišťovat archivaci dokumentace IPRM podle odst. 1 písm. o) tohoto článku. 

Článek 4 
Povinnosti ministerstva 

1. Ministerstvo je povinno: 

a) uvolňovat finanční prostředky na realizaci projektů IPRM do maximální výše 
alokované finanční částky dle článku 2 odst. 2 této dohody za předpokladu, že 
město dodržuje ustanovení této dohody, pravidla IPRM a související právní 
předpisy ČR a EU a současně příjemci dodržují u jednotlivých projektů pravidla 
plynoucí z vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace a závazných Podmínek těchto 
rozhodnutí, 

b) zveřejnit pravidla IPRM na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop,  

c) zajišťovat konzultační pomoc městu, 

d) informovat příslušné řídící orgány operačních programů o projektech IPRM, 
spadajících do jejich působnosti, 

e) poskytovat elektronickou cestou městu výstupní sestavy z MSC2007,  

f) informovat město neprodleně o změnách v pravidlech IPRM, 

g) informovat město o změnách souvisejících s touto dohodou nebo jejím předmětem, 
které vznikly na straně ministerstva. 

 
2. Ministerstvo uděluje souhlas městu s užíváním loga IOP v souvislosti s realizací IPRM. 

                                                 
1 Nejpozději je možno ukončit IPRM do 30. června 2015; ukončením realizace IPRM se rozumí podání  poslední 
žádosti o platbu v případě posledního projektu IPRM). 
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Článek 5 
Řídící struktura pro realizaci IPRM 

1. Město zabezpečí po celou dobu realizace IPRM existenci a fungování řídící struktury 
IPRM, zahrnující řídící výbor, manažera, případně pracovní skupiny IPRM.  

 
2. Orgány města zabezpečují schválení výběru projektů, monitorovacích zpráv a podstatných 

změn IPRM. 
 
3. Řídící výbor IPRM odpovídá orgánům města za realizaci IPRM. Řídící výbor IPRM: 

a) zajišťuje předložení seznamu projektů ke schválení v orgánech města podle 
pravidel IPRM, 

b) připravuje systém výběru projektů transparentním a nediskriminačním způsobem,  

c) projednává monitorovací zprávy IPRM a zajišťuje jejich schválení v orgánech 
města, 

d) posuzuje a schvaluje návrhy na všechny změny IPRM, podstatné změny IPRM 
předkládá ke schválení orgánům města.  

 
4. Město určuje manažera IPRM, který je odpovědný za administrativní zajištění realizace 

IPRM, dohlíží na plnění harmonogramu a finančního plánu IPRM a je kontaktní osobou 
pro komunikaci s ministerstvem, resp. s řídícími orgány dalších operačních programů, 
kterých se IPRM dotýká.  

Článek 6 
Monitorování  realizace IPRM 

1. Město zabezpečuje monitorování realizace IPRM jako celku a jeho jednotlivých projektů. 
Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci IPRM a porovnat získané 
informace s výchozím plánem. 

 
2. Město se zavazuje každý rok zpracovat podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM Roční 

monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM (dále jen „roční zpráva“), kterou 
projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Roční zprávu předkládá 
ministerstvu do 31. března roku, který následuje po roce, za který je monitorovací zpráva 
předkládána. Roční zpráva může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci 
obsahovat návrh změn IPRM, viz článek 7 dohody.  

 
3. Roční zprávu se ministerstvo zavazuje schválit do dvaceti pracovních dní od dodání 

úplných podkladů. Pokud město ani po výzvě údaje k doplnění roční zprávy 
v požadovaném termínu nepředloží nebo průběh realizace neodpovídá schválenému IPRM 
a ustanovením této dohody, může ministerstvo omezit či zastavit příjem dalších projektů. 
Zároveň zašle své připomínky písemně a elektronicky manažerovi IPRM. Ministerstvo 
povolí další příjem projektů, až budou přijata uspokojivá opatření či provedeny konkrétní 
akce vedoucí k odstranění nedostatků. 
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4. V případě potřeby si může ministerstvo vyžádat od města zpracování ad-hoc zprávy o 
postupu realizace IPRM. Manažer IPRM je povinen ad-hoc zprávu o postupu realizace 
IPRM odevzdat do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti ministerstva. Struktura a proces 
administrace ad-hoc zprávy jsou stejné jako v případě roční zprávy. 

 
5. Do tří měsíců od finančního ukončení IPRM2 se město zavazuje předložit Závěrečnou 

zprávu o realizaci IPRM zpracovanou podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM. Proces 
administrace je obdobný jako v případě roční zprávy.  

Článek 7 
Změny v IPRM 

1. Změny v IPRM se zavazuje oznamovat manažer IPRM v souladu s pravidly IPRM 
prostřednictvím roční zprávy nebo pomocí formuláře Oznámení o změně v IPRM.  

 
2. Ministerstvo si vyhrazuje právo posoudit, zda navrhovaná změna je podstatná nebo 

nepodstatná. Podstatné změny v IPRM vyžadují dodatek k dohodě.  
 
3. V případě podstatné změny, vyžadující vypracování dodatku k dohodě, zašle ministerstvo 

tuto informaci manažerovi IPRM do 10 pracovních dnů od doručení oznámení. 
 
4. Za podstatnou změnu IPRM může být považována:     

a) změna ovlivňující hlavní cíl a specifické cíle IPRM, 

b) snížení hodnoty každého indikátoru o více než 10 %,  

c) snížení celkového finančního plánu IPRM v ukazateli celkové způsobilé výdaje o 
více než 5 % oproti bodu 1.4 Žádosti k IPRM, 

d) změna alokace IPRM spolufinancované z prostředků Evropského fondu 
regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu ve srovnání s údaji uvedenými v článku 
2 odst. 2 dohody, 

e) přesun prostředků v rozpočtu IPRM o více než 5 % výchozí hodnoty aktivit mezi 
aktivitami uvedenými v bodě 3.6 Žádosti k IPRM, přičemž podíl aktivity zaměřené 
na regeneraci bytových domů nesmí klesnout pod 40 % celkových způsobilých 
výdajů, 

f) přesun čerpání finančních prostředků mezi po sobě jdoucími roky, kterým by bylo 
porušeno ustanovení článku 3 odst. 2 dohody. 

 
5. Nepodstatné změny v IPRM nevyžadují uzavření dodatku k dohodě, k jejich provedení 

stačí souhlas ministerstva.   

Článek 8 
Kontroly IPRM 

                                                 
2 Finančním ukončením IPRM se rozumí proplacení poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu 
IPRM. 
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1. Zaměstnanci ministerstva mají právo na přístup k veškeré dokumentaci související 
s IPRM, město je povinno na žádost zaměstnance ministerstva poskytnout veškeré 
informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci IPRM.  

 
2. Dohled ze strany ministerstva se zaměří zejména na problematiku výběru projektů, 

naplňování časového i finančního harmonogramu realizace a věcného obsahu IPRM, 
zabezpečení monitorování a plnění indikátorů IPRM, uplatňování principu partnerství, 
zajištění informování žadatelů a veřejnosti, archivace dokumentace k IPRM. 

 
3. Město se zavazuje umožnit výkon kontroly nebo auditu dalším orgánům ČR nebo EU a 

poskytne těmto orgánům nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, 
místností a míst dotčených realizací IPRM nebo jeho výsledků a rovněž umožnit 
v souvislosti s kontrolou nebo auditem přístup k veškerým dokladům a dokumentům, 
souvisejícím s předmětem této dohody.  

Článek 9 
Využívání údajů, poskytování informací a mlčenlivost 

1. Město souhlasí s využíváním údajů, které poskytne v souvislosti s uzavřením a realizací 
této dohody, v informačních systémech ministerstva. 

 
2. Město souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3. Ministerstvo se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech či informacích 

chráněných právními předpisy ČR a EU, které se od města dozvědělo v souvislosti 
s realizací IPRM. Zejména se jedná o skutečnosti či informace chráněné obchodním 
tajemstvím nebo právními předpisy v oblasti práv duševního vlastnictví. Povinnosti 
mlčenlivosti může být ministerstvo zproštěno pouze na základě právního předpisu, dále 
soudním nebo správním orgánem v souvislosti se soudním nebo správním řízením 
vedeným takovým orgánem nebo písemným souhlasem města. Tím není dotčeno 
ustanovení odstavce 2 a 3 tohoto článku dohody. 

Článek 10 
Předčasné ukončení dohody 

1. Tuto dohodu je možné ukončit před dokončením realizace IPRM buď dohodou smluvních 
stran nebo výjimečně odstoupením od dohody jednou ze smluvních stran dohody. 

 
2. Při předčasném ukončení této dohody musí město ministerstvu předložit Zprávu o 

předčasném ukončení IPRM, zpracovanou v obdobném rozsahu jako v případě zprávy 
uváděné v článku 6 odst. 5 této dohody, ze které bude zřejmé, jaká část IPRM byla 
v dosavadním průběhu zrealizována a jaká část IPRM již realizována nebude.  
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3. Dohoda smluvních stran o předčasném ukončení této dohody je uzavíraná písemně, její 
součástí je zpráva uvedená v odst. 2 tohoto článku. Od data uzavření dohody nemůže 
město vyhlašovat výzvy na předkládání projektů, probíhající výzva bude k datu uzavření 
dohody ukončena. Projekty, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, budou 
financovány z alokované finanční částky za předpokladu, že příjemci dotace splní 
Podmínky vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 
4. Odstoupení od dohody ze strany ministerstva je možné pouze v případě závažného 

porušení povinností města, jehož důsledkem je ohrožení realizace IPRM, pravidel IPRM 
nebo právních předpisů EU a ČR souvisejících s touto dohodou.   

 
5. Město může odstoupit od dohody v případě, že ministerstvo porušilo své povinnosti podle 

této dohody způsobem, v jehož důsledku byla ohrožena realizace IPRM městem.   
 
6. Odstoupí-li od dohody jedna ze smluvních stran, je povinna zaslat písemné oznámení o 

odstoupení od dohody druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 60 pracovních dní od 
data, kdy příslušná smluvní strana obdrží oznámení druhé strany. V průběhu výpovědní 
lhůty město zpracuje a s ministerstvem odsouhlasí zprávu uvedenou v odst. 2 tohoto 
článku; v případě, že se městu zprávu nepodaří v průběhu výpovědní doby zpracovat 
a/nebo odsouhlasit s ministerstvem, bude výpovědní doba o patřičný počet pracovních dní 
prodloužena. Projekty, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, budou dále 
financovány za předpokladu, že příjemci dotace splní Podmínky rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

1. Město prohlašuje a podpisem této dohody stvrzuje, že se s dohodou řádně a podrobně 
seznámilo a souhlasí s jejím obsahem, pravidly IPRM a relevantními právními předpisy 
ČR a EU, které se váží k předmětu této dohody. Rovněž vyslovuje podpisem této dohody 
souhlas se všemi povinnostmi vyplývajícími z dohody a zavazuje se k jejich plnění. 

 
2. Právní vztahy smluvních stran, které nejsou blíže upraveny touto dohodou, se řídí 

příslušnými právními předpisy EU a ČR, zejména obchodním zákoníkem. 
 
3. Tato dohoda může být měněna pouze na základě písemného dodatku k této dohodě.  
 
4. Strany dohody na sebe berou práva a povinnosti, které jim plynou z této dohody. 

Vzniknou-li mezi smluvními stranami spory, zavazují se smluvní strany řešit tyto spory 
přednostně prostřednictvím vzájemné dohody. 

 
5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Tato dohoda zaniká dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, které jim plynou 

z této dohody, pravidel IPRM a právních předpisů ČR a EU. Po přijetí Závěrečné zprávy o 
realizaci IPRM ze strany ministerstva (článek 6 odst. 5 této dohody) tyto povinnosti trvají: 
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a) do ukončení doby udržitelnosti všech projektů realizovaných v rámci IPRM 
(poznámka: orientačně do konce roku 2020), 

b) do doby 3 let od uzavření IOP ve smyslu článku 90 Obecného nařízení pokud jde 
o možné následné kontroly (poznámka: orientačně do 31.12. 2021), 

c) do 31.12.2025 v případě uchovávání veškeré dokumentace související s touto 
dohodou (článek 3 odst. 1 písm. o) této dohody). 

 
7. Tato dohoda je včetně přílohy vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost 

originálu. Jeden stejnopis obdrží město, zbývající dva stejnopisy obdrží ministerstvo. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dohody a že tuto dohodu uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy. 
 
 
V Praze dne ………………2009                           V ……………… dne ……………… 2009 
 
 
Za ministerstvo                                                        Za město 
 
 
……………………………………………             …………………………………………… 
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Základní údaje            
Název: Dopravní podnik města Liberce, a. s.
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3
Identifikační číslo: 473 11 975
Ředitel: Ing. Jiří Veselka
Telefon: 485 344 111 
E-mail: dpml@dpml.cz
Internet: www.dpml.cz
 

Charakteristika            
Akciová společnost Dopravní podnik města Liberce (DPML), jejímž 
jediným vlastníkem je statutární město Liberec, byla založena v roce 
1993. I ve sledovaném období roku 2008 bylo její hlavní činností 
provozování městské hromadné dopravy včetně související činnosti, 
jako je oprava a údržba dopravních prostředků, zhodnocování majetku 
vlastními silami, ale i provoz čerpací stanice, prodej upomínkových 
předmětů či zajištění komerční přepravy pro dvě obchodní centra. 
V současné době probíhají jednání a příprava pro vstup menšinového 
akcionáře – města Jablonec nad Nisou, čímž se vytvoří podmínky 
pro významné zlepšení spolupráce a zvýší se naděje na rekonstrukci 
velmi využívané tramvajové trasy Jablonec nad Nisou–Liberec. 
Ve vlastnictví společnosti bylo ve sledovaném roce 113 autobusů,
z nichž je patnáct na plynový pohon, a 67 tramvají.
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Statistika            
Rok     2005    2006      2007       2008

Průměrný přepoč. stav pracov.:  394    383      387      443
Délka linek v km:    343    312      327       360
Počet linek:     34    34      37       41
Počet vozidel:    140    138      144      179
Přepravované osoby (tis. osob):  30 817    31 108     30 809    29 326

Zhodnocení činnosti            
V průběhu celého roku společnost zajišťovala dopravní obslužnost 
v Liberci a dále spojení do Jablonce nad Nisou, Stráže nad Nisou, 
Šimonovic a Kryštofova Údolí. Společnost provozovala jednačtyřicet 
linek, přepravila téměř třicet tisíc osob a najela téměř sedm milionů 
tzv. vozokilometrů. I přes snahu zajistit další zkvalitnění poskytovaných 
služeb a udržet co nejvíce cestujících, došlo oproti roku 2007 
k poklesu cestující veřejnosti o 1,5 milionu osob. Důvod byl ale zřejmě 
v nepřesném stanovení koeficientu upravujícím počty za bezplatné 
jízdné.
V roce 2008 došlo k poměrně rozsáhlé obnově vozového parku. 
V rámci odkoupení divize MHD od ČSAD Liberec a. s. bylo pořízeno 
24 autobusů v širokém věkovém i technickém spektru, z nichž šest je 
na zemní plyn. K osmi starším vozům na zemní plyn získala společnost 
dotaci na šest nových částečně nízkopodlažních.
Významnou hospodářskou činností Dopravního podniku města 
Liberec, a. s. je poskytování reklamních prostor na a vně dopravních 
prostředků, dále provoz čerpací stanice, prodej motorové nafty pro 
vozidla hasičského záchranného sboru či prodej náhradních dílů. 
Společnost získala ve sledovaném období dotaci od Ministerstva 
dopravy ČR a dotaci od statutárního města Liberec na obnovu 
a rozvoj dopravních prostředků a dopravní infrastruktury MHD.

Klíčové projekty            
Dopravní podnik spolupracoval na projektu integrované krajské dopravy IDOL, 
jehož spuštění bylo oddáleno do poloviny roku 2009. Dále také pokračoval 
v přípravě nové tramvajové tratě do Rochlice. V roce 2008 byla realizována 
0. etapa, kterou byla přestavba kolejiště a rekonstrukce povrchu terminálu 
MHD ve Fügnerově ulici, na níž společnost obdržela dotaci 56 mil. korun 
z fondů Evropské unie. Dalším projektem, který získal podporu dotace EU bylo 
rozšíření odbavovacího systému MHD v rámci integrované krajské dopravy IDOL 
a zavedení elektronické peněženky.
V roce 2008 byl zahájen rozvoj doplňkových hospodářských činností, který vedl 
k založení vlastní autoškoly, která poskytuje akreditované řidičské oprávnění 
jak pro řidiče nákladní a hromadné dopravy, tak i pro veřejnost a pro zájemce 
o řidičský průkaz na osobní vůz. Byl také odstartován několikaletý program 
rozvoje adaptability DPML, který má vyústit v zavedení norem ISO.
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Hospodaření            
Ekonomický vývoj v hodnoceném období probíhal i přes dílčí problémy 
uspokojivě a podle stanovených předpokladů. Společnosti se dařilo 
splácet i závazky a úvěry vzniklé v minulých letech. Společnost je pracovně 
i ekonomicky stabilizovaná a hospodářský výsledek před zdaněním činil více 
než dvoumilionový zisk. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007  2008

Výkony:     173 376 198 531
Tržby za prodané zboží:   160  162
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  7 775  17 122
Výkonová spotřeba:    113 855 132 897
Osobní náklady:    124 231 149 544
Daně a poplatky:    419  854
Odpisy:     91 250  64 861
Přidaná hodnota:    59 521  65 746

Hospodářský výsledek:  1 668  1 341

D
o

p
ra

vn
í p

o
d

n
ik

 m
ěs

ta
 L

ib
er

ce
, 

a.
 s

.

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2008 ...     ... Obchodní společnosti 

Příloha k usnesení č. 403/09



5

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2007  31. 12. 2008

Aktiva celkem:   1 117 483  1 255 425
Dlouhodobý majetek:   1 056 712  1 189 410
Oběžná aktiva:    59 696   64 840
Časové rozlišení:   1 075   1 175

Pasiva celkem:   1 117 483  1 255 425
Vlastní kapitál:    937 630  937 375
Cizí zdroje:    166 345  303 411
Časové rozlišení:   13 508   14 638
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Základní údaje            
Název: Technické služby města Liberce a. s.
Sídlo: Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
Identifikační číslo: 250 07 017
Ředitel: Ing. Tomáš Pozner
Telefon: 482 410 111 
E-mail: tsml@tsml.cz
Internet: www.tsml.cz
 

Charakteristika            
Technické služby města Liberce a. s. (TSML) jsou významným partnerem města při zajišťování 
veřejných technických služeb. Cílem společnosti je poskytovat kvalitní služby v oblasti 
veřejně prospěšných prací pro statutární město Liberec. Hlavním předmětem podnikání 
je úklid a čištění komunikací, správa a údržba městské zeleně, provoz parkovacích ploch 
a správa a opravy komunikací, mostů či dopravního značení v majetku statutárního města. 
Obchodní společnost TSML a. s. se dlouhodobě snaží o zodpovědnou správu městského 
majetku, pravidelně zabezpečuje celoroční údržbu místních komunikací, dále zajišťuje projekt 
regenerace sídliště v Rochlici, provádí údržbu vojenského hřbitova v Ostašově či zajišťuje 
stavební údržbu mostních objektů, ale i vodních toků v majetku města.
Podnikání v oblasti veřejných technických služeb, správy obecního majetku a silničního 
stavitelství je založeno na bohatých zkušenostech zaměstnanců. Společnost Technické 
služby města Liberce a. s. vznikla v roce 1997 usnesením městského zastupitelstva. 
Jediným zakladatelem účetní jednotky je statutární město Liberec, které vlastní sto 
procent emitovaných akcií. Základní kapitál TSML a. s. je rozdělen na 165 veřejně 
neobchodovatelných akcií na majitele.
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Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    128  157  173 181  
Počet míst v park. domech:   493  493  *82 79 
Spravovaných hřbitovů:   9  9  9 9
Letní údržba komun. (tis. bm):   312  384  417 479
Zimní údržba komun. pro SML (km):  386  393  396 399

*prodej parkovacího domu v 2. pol. r. 2007

Zhodnocení činnosti            
I v roce 2008 zůstává společnost TSML a. s. stabilní a do sledovaného období 
vstoupila s cílem realizovat tržby převážně pro statutární město Liberec, s nímž má 
smlouvy o správě a údržbě městského majetku. Oproti minulému období rozšířila 
počet pracovních míst o sedm na současných 181.
K zásadním změnám v organizační struktuře nedošlo a společnost nemá majetkovou 
ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech. Úspěšně se podařilo dokončit první 
etapu implementace nového informačního systému. Také se podařilo udržet stávající 
zákazníky, jako je např. Ředitelství silnic a dálnic, SSŽ apod., podařilo se ale získat 
i nové klienty téměř ve všech produktech, které společnost nabízí. Stejně jako 
v minulých obdobích i letos společnost přijala dotaci od statutárního města Liberec na 
provoz hřbitovů, její výše zůstala nezměněna.
Společnost má dlouhodobě zavedeny a udržovány certifikáty systému kvality ISO 
9001:2001, environmentálního managementu ISO 14001 a managementu bezpečnosti 
zdraví při práci OHSAS 18001:1999, které svědčí o kvalitě a řízení poskytovaných služeb.
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Investice
Celková pořizovací částka u investic v roce 2008 představovala necelých 28 milionů 
korun. Většinu položek tvoří mechanizace, stroje, nástavby na vozidla a také 
informační systém. Hlavní důraz byl kladen na zvýšení spolehlivosti a ekonomické 
efektivity při plnění smluvních podmínek.

Výčet pořízené mechanizace

Specifikace pořízené mechanizace    poř. částka v Kč bez DPH

Samochodná sek. trávy – 4ks    1 800 000
Reverzní vibrační deska GR5    205 000
Bruska BS300 + příslušenství    160 042
Kompresor vč. příslušenství    332 7108
Termokontejner s natahovacím rámem   220 090
Vozidlo Iveco Daily      540 000
Vozidlo IVECO Euro Cargo    1 351 000
Nástavba Feko vč. příslušenství    3 011 000
Podvozek Iveco vč. příslušenství   2 178 500
Herbicidní postřikovač + úprava pro agregaci  112 451
Nákladní vozidlo Mitsubishi    569 385
Nákladní vozidlo Mitsubishi    599 385
Nákladní vozidlo Mitsubishi    599 385
Vozidlo Iveco Daily     1 089 650
Mercedes Benz Actros, nástavby, radlice  4 512 830
Samosběrný zametací stroj CITYFANT 60  4 980 000
Sněhová radlice + příslušenství    354 850
Sypač Sírius AST large     796 453
Lehká dynamická deska s tiskárnou + software  154 100
Nákladní automobil Hyundai H1    451 235
Nákladní vozidlo IVECO Daily 35C12D vč. nástaveb  498 000
Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-10.1  281 837

Hospodaření            
Finanční situace společnosti TSML a. s. je v dobré kondici, své činnosti má dobře 
zpracované a s dobrým předpokladem pro vývoj a rozvoj celé společnosti. TSML a. s. 
nemá za sledované období žádné nevyřízené závazky z obchodního styku. Dosažený 
hospodářský výsledek za rok 2008 činí více než milion korun. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007  2008

Výkony:     240 822 243 215
Tržby za prodané zboží:   0  0
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  88 653  2 707
Výkonová spotřeba:    165 541 167 087
Osobní náklady:   57 998  64 087
Daně a poplatky:    3 301  590
Odpisy:    14 806  12 834
Přidaná hodnota:    75 280  76 129

Hospodářský výsledek:  1 142  1 171
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Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2007  31. 12. 2008

Aktiva celkem:   255 368  249 714
Dlouhodobý majetek:   136 191  152 578
Oběžná aktiva:    117 602  95 890
Časové rozlišení:   1 575   1 246

Pasiva celkem:   255 368  249 714
Vlastní kapitál:    185 790  185 870
Cizí zdroje:    55 332   53 325
Časové rozlišení:   14 246   10 521
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Základní údaje            
Název: Liberecká IS, a. s.
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 50 131
Ředitel: Ing. Jaroslav Bureš, MBA
Telefon: 485 243 031 
E-mail: lis@is.liberec.cz
Internet: www.libereckais.cz
 

Charakteristika            
Liberecká IS, a. s. je moderní, dynamická společnost, podnikající v oblasti informačních 
technologií a systémů. Původním záměrem společnosti byla správa informačního systému 
Magistrátu města Liberec, ale do předmětu podnikání nyní náleží i zpracování dat, správa 
sítí, služby databank a poradenství v oblasti výpočetní techniky, ale i pořádání odborných 
kurzů, školení a jiných vzdělávacích činností.
Společnost za šest let své činnosti rozšířila své působení, avšak zaměření na informační 
služby  poskytované skupině organizací a institucí založených nebo zřízených statutárním 
městem Liberec nadále zůstává základní podnikatelskou doménou. Především v této 
oblasti působí jako servisní organizace. Druhou oblastí podnikání je servis pro skupinu 
organizací a institucí založených nebo zřízených Krajským úřadem Libereckého kraje 
a třetím segmentem podnikatelské činnosti je poskytování služeb veřejnoprávním 
subjektům v rámci celého Libereckého kraje. 
Sto procent akcií společnosti vlastní statutární město Liberec, jehož zástupci také tvoří 
statutární orgány společnosti. Liberecká IS, a. s. má jednu dceřinou společnost ELSET, s. r. o. 
se základním kapitálem ve výši 850 tisíc korun.
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Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    22  26  30  32 32
Počet uživatelů LMK (tis.):  0  0  30  60 65 
Subjektů napojených na HelpDesk: 4  5  8  8 10
Řešené požadavky HelpDesk:   3 967  3 451  3 007  3 000 7 082

Zhodnocení činnosti            
Rok 2008 byl pro Libereckou IS, a. s. rokem ladění vztahů se svým 
hlavním zákazníkem – statutárním městem Liberec, dále se společnost 
zasadila o dynamický rozvoj informačních technologií celé městské 
skupiny a informačního systému města. Povedlo se dokončit některé 
klíčové projekty, které byly rozpracovány v předchozím období. Liberecká 
IS, a. s. se stále více orientovala na oblast informačních technologií 
a částečně utlumila svoji aktivitu v oblasti organizačního poradenství 
v rámci městské skupiny a výrazně omezila svoji aktivitu v oblasti 
integrace procesů uvnitř městské skupiny. Zaměřila se především 
na informační technologie sloužící statutárnímu městu Liberec, ale 
i jím zřízeným organizacím, jako jsou např. TSML a. s. či DPML, a. s., 
ZOO Liberec či Městská policie. Jednalo se o třicet velkých změnových 
projektů a desítky drobných produktových změn. Zároveň se společnost 
zaměřila na rozvoj svých aktivit mimo městskou skupinu a snažila se 
poskytovat větší objem IT služeb Krajskému úřadu Libereckého kraje 
a veřejnému sektoru.
Strategický finanční plán společnosti pro rok 2008 si vytyčil postupné 
snižování ztráty a stanovil finanční schodek ve výši 9 592 000 Kč. 
Společnosti se ale neustále daří zvyšovat svoji produktivitu a zároveň 
realizovat větší objem tržeb, proto Liberecká IS, a. s. dosáhla daleko 
lepšího hospodářského výsledku než v uplynulých období a v roce 2008 
hospodařila se ztrátou 6 578 000 Kč. V souvislosti s ekonomickým 
výsledkem v roce 2008 a ve snaze o rychlejší snižování ztráty bude 
v následujícím roce předefinován strategický finanční plán.
Liberecká IS, a. s. převzala roli správce nad rozsáhlým projektem 
městské čipové karty, který se podařilo integrovat do projektu Krajské 
čipové karty OPUS CARD, zároveň poskytuje prostory kartového centra 
pro celý Liberecký kraj. Největším a bohužel vleklým problémem je 
implementace nové SW technologie správy daní a poplatků statutárního 
města Liberec.
Společnost se v následujícím období bude více zaměřovat na 
špičkovou bezpečnost a provozní spolehlivost informačních technologií 
a softwarových aplikací. Kvalita poskytovaných služeb a odbornost 
zaměstnanců by měla vyvrcholit v roce 2009 certifikací normy ISO 
90001-2007.

Trendy vývoje – výkony (mil. Kč)

Rok    2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008

Výkony   0,2  11  18  26  43 48 51
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Klíčové produkty            

Poskytování IT služeb.

Správa datových sítí, rozvoj metropolitní sítě.

Servis kartového centra pro Liberecký kraj.

Projekt Krajské čipové karty OPUS CARD.

Rozvoj IT městské skupiny.
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Hospodaření            
Společnosti Liberecká IS, a. s. se podařilo zvýšit objem služeb ve 
svých tradičních produktech i v projektových zakázkách. Dařilo 
se jí především po stránce ekonomické, proto si na následující 
období vytyčila strategický finanční plán, jehož cílem je postupné 
snižování ztráty způsobené v minulých období. Ve sledovaném 
období nebyla poskytnuta žádná peněžitá ani naturální plnění 
členům orgánů. Společnost nevlastnila žádné cenné papíry, 
nepřijala žádnou dotaci na investiční nebo provozní účely ani 
neeviduje manka či přebytky zásob. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007  2008

Výkony:     47 953  50 671
Tržby za prodané zboží:  913  1 473
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  17  0
Výkonová spotřeba:    25 329  21 987
Osobní náklady:    16 732  16 719
Daně a poplatky:    96  92
Odpisy:    15 735  15 202
Přidaná hodnota:    22 748  28 968

Hospodářský výsledek:  -10 439 -6 578

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2007  31. 12. 2008

Aktiva celkem:  81 466   71 016
Dlouhodobý majetek:   70 919   62 629 
Oběžná aktiva:  8 685   6 463
Časové rozlišení:    1 862   1 924

Pasiva celkem:   81 466   71 016
Vlastní kapitál:   56 738   50 535
Cizí zdroje:    24 366   20 354
Časové rozlišení:   362   127
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Základní údaje            
Název: ELSET, s. r. o.
Sídlo: Dvořákova 10, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 254 21 727
Ředitel: Ing. Michal Buzek
Telefon: 485 101 748 
E-mail: elset@elset.cz     
Internet: www.elset.cz
 

Charakteristika            
Společnost ELSET, s. r. o. byla založena v roce 2000 a patří do skupiny 
firem statutárního města Liberec. Jedná se o dceřinou společnost 
firmy Liberecká IS, a. s., která je jejím jediným společníkem. Pro 
své klienty společnost zajišťuje reklamní kampaně od počátečního 
návrhu reklamní strategie až po její realizaci. Mezi poskytované 
služby firmy Elset, s. r. o.  patří venkovní reklama, služby v oblasti PR, 
grafické návrhy, zpracování tiskovin a výročních zpráv a další služby 
v marketingové komunikaci. Pro město Liberec firma provozuje 
komunální orientační systém na veřejném osvětlení a zajišťuje 
navigační systém pro desítky privátních společností. Své služby 
poskytuje samosprávě města a organizacím zřizovaným statutárním 
městem Liberec, ale i privátním subjektům.
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Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:   2 5 6       6         5
Počet řešených velkých projektů: 4 6 9     11       16
Navigovaných komerčních cílů v Liberci: 98 112 131 140 172

Zhodnocení činnosti            
Z hlediska věcného plnění a realizovaných zakázek lze považovat rok 2008 za úspěšný. 
Společnost více rozvíjela spolupráci zejména s komerčními subjekty mimo oblast venkovní 
reklamy a navigačních systémů a realizovala širší spektrum zakázek v reklamní činnosti. 
U některých zakázek pro naše klienty – Cilantro (Ambiente), Nicorette, VZP byla realizována 
celá řada komunikačních nástrojů při řešení jednotlivých projektů. Úspěšně proběhla akce 
Vaří celý Liberec, započal se projekt Nekuřácké restaurace. Společnosti se daří naplňovat 
strategický plán, který byl stanoven v roce 2007 a následně aktualizován až do roku 2009. 
Dlouhodobě byly poskytovány služby v rámci městské skupiny, výrazným krokem mimo 
obvyklou spolupráci bylo spuštění nových internetových stránek Divadla F. X. Šaldy, 
příprava webových stránek pro Technické služby města Liberce a. s., které ale z důvodu 
organizačních změn nebyly spuštěny, a aktualizace stránek Citycard. Již dlouhodobě firma 
Elset, s. r. o. zpracovává souhrnnou výroční zprávu statutárního města Liberec a výroční 
zprávy obchodních společností městské skupiny. 
Dlouhodobou strategií společnosti je přeshraniční spolupráce. V loňském roce proběhly 
dvě velké akce pro německá média, a to pro město Jablonec nad Nisou a Lázně Kundratice. 
Bohužel v této oblasti nedošlo k navázání kontaktu s německým partnerem pro bližší 
spolupráci, zejména v oblasti získání dotace na přeshraniční spolupráci. 
Významnou činností společnosti je provozování navigačních systému na veřejném 
osvětlení. Daří se udržovat vzájemně výhodný stav se správcem veřejného osvětlení 
společností Eltodo. Nadále pokračoval mírný růst tržeb z komerčních navigačních 
systémů a dalších reklam na veřejném osvětlení. Společně se statutárním městem 
Liberec společnost připravovala žádost o dotaci z EU na změnu komunálního orientačního 
systému. Bohužel SML bylo v této žádosti neúspěšné, přesto na podzim roku 2008 
na základě veřejné soutěže společnost získala zakázku na změnu orientačního systému 
v Liberci. Na konci roku byly provedeny projektové přípravy a zároveň byla zahájena vlastní 
realizace. Po deseti letech byl demontován ne příliš úspěšný sektorový systém, který byl 
nahrazen novými směrníky a značením ulic.
Společnost Elset, s. r. o. také realizovala velkou část venkovní reklamy pro MS 2009 
v Liberci. Tento projekt ale provázely komplikované obchodní vztahy s objednatelem.
Elset, s. r. o. se významně podílel na změně smluvních vztahů mezi euroAWK a SML, 
týkající se reklamních zařízení na majetku města. SML získalo pro další období výhodnější 
obchodní podmínky a byl splněn požadavek DPML na převod některých čekáren 
s reklamním zařízením do majetku DPML.
V loňském roce se společnost angažovala ve věci správy majetku SML pro reklamní využití. 
Podařilo se získat první povolení pro umístění legálních reklamních zařízení na městském 
majetku, respektive mobiliáři. Tento proces je však nepružný, celá administrativa trvá 
přibližně 12 měsíců. Rok 2008 byl již tradičně ukončen vydáním autorského kalendáře 
dvorního grafika a fotografa společnosti Pavla Duška, který je věnován zákazníkům 
a obchodním partnerů společnosti.

Trendy vývoje – tržby za prodej zboží a služeb (mil. Kč)

Rok    2003  2004  2005 2006 2007 2008

Tržby    3,6 5,3 9,0 8,3    10,7   11,9
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Hospodaření            

Hlavní údaje z účetní závěrky: (tis. Kč)

Rok    2005 2006  2007    2008

Aktiva 
Stálá aktiva:    1 161 1 042  882    1 653  
Oběžná aktiva:   2 951 2 384  3 148   3 294
Ostatní aktiva:   203 130  666     474

Pasiva 
Vlastní kapitál:   1 597 1 492  1 563   1 858 
Cizí zdroje:   2 235 1 472  2 117     2 659
Ostatní pasiva:   483 592  1 015    904
Výnosy celkem:   9 286 8 384  10 759   11 909
Náklady celkem:  8 801 8 239   10 606   11 452

Hospodářský výsledek: 485 237     153   457

E
L

S
E

T,
 s

. 
r.

 o
.

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2008 ...     ... Obchodní společnosti 

Příloha k usnesení č. 403/09



17

Základní údaje            
Název: Sportovní areál Ještěd a.s.
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 37 941
Ředitel: PaedDr. Vít Pražák
Telefon: 602 101 381 
E-mail: info@jested.cz     
Internet: www.skijested.cz
 

Charakteristika            
Akciová společnost Sportovní areál Ještěd vznikla v roce 2001 a jejím hlavním předmětem 
činnosti je provozování lanovek a lyžařských vleků, ale i organizování sportovních soutěží. 
Společnost má tři střediska –  Ski areál Ještěd, Skokanský areál Ještěd  a Rekreační a sportovní 
areál Vesec (RASAV). Ještědský areál nabízí lyžařské veřejnosti přibližně 9,5 kilometrů sjezdových 
tratí různé obtížnosti, tři lanové dráhy a čtyři vleky. Ski areál Ještěd dokáže poskytnout služby 
rodinnému lyžování s dětmi  i náročným sportovním lyžařům. V letní sezoně je lanová dráha 
Skalka využívána pro přepravu turistů a cyklistů. RASAV byl vybudován pro konání MS 
2009 v klasických lyžařských disciplínách, ale  jeho využití pro nejširší veřejnost je především 
v letních  měsících. Zde najdou tratě inline bruslaři, cyklisté či běžci. Areál je hojně využíván 
jako tréninkový prostor pro výkonnostní i vrcholové sportovce a  kluby.
Ve všech areálech v roce 2008 byly dobudovány stavební celky související s přípravou 
MS 2009, bylo dostavěno hlediště skokanského areálu, dokončena byla příjezdová cesta 
k servisní budově na dojezdu můstků. Na nájezd obou můstků byla instalována keramická 
stopa a dopad byl opatřen novým umělým povrchem pro letní skákání. Bylo kompletně 
zrekonstruováno centrální parkoviště, které nyní na dvou podlažích nabízí 550 míst pro 
osobní automobily, bylo postaveno technické zázemí pro rolby a veškeré  vybavení pro 
výrobu technického sněhu. Zrekonstruovány byly i přístupové cesty do ještědského areálu 
pro pěší.
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Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet stálých pracovníků:   27  35  9  9 9
Návštěvnost v zimních sezonách (tis.):  67  97  95  41 57 
Zasněžování tratí (km):   5,5  6,8  6,8  6,8 7,8
Uspořádaných sportovních akcí:  14 10  8  4 20

Zhodnocení činnosti            
Rok 2008 byl pro Sportovní areál Ještěd a. s. rokem nesnadným. Byl to rok posledních 
příprav před zahájení Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009. I v tomto  období 
pokračoval nájemní vztah s firmou Snowhill,a.s. Závazky však firma plnila pouze částečně – 
dokončila stavební celky, ke kterým se zavázala, ale vzhledem ke špatným tržbám v areálu 
zčásti zaviněným špatnými sněhovými podmínkami, zčásti nevhodnou reklamní strategií 
a předčasným ukončením lyžařské sezony nedokázala plnit své povinnosti v oblasti placení 
nájemného. Po změně ve vedení společnosti nájemce bylo Sportovnímu areálu Ještěd a.s. 
nabídnuto odkoupení části podniku akciové společnosti Snowhill. Nabídku zastupitelstvo 
statutárního města Liberec schválilo, obchodní záměr se ale uskuteční až v roce 2009.
Začátek roku 2008 byl ve znamení světových pohárů v klasickém lyžování – nejen pro 
společnost, ale i pro realizační tým MS 2009  tak světové poháry znamenaly jakýsi test 
před vlastním Mistrovstvím světa 2009. Jak skokanský areál na Ještědu, tak běžecký ve 
Vesci splnily požadavky nejen FIS, ale i široké lyžařské veřejnosti. Možná úskalí při přípravě 
obou sportovišť a nutnost pečlivé strategie při umělém zasněžování si organizační tým 
MS mohl vyzkoušet v prvním měsíci sledovaného období, kdy v Liberci panovalo teplé 
a deštivé počasí. Pro letní sezonu byl ještědský areál připraven na začátku května. Lanová 
dráha Skalka byla využívána jak cyklisty, tak i pěšími turisty. 
Ve veseckém areálu i na Ještědu probíhala ke konci roku 2008  výstavba mobilních hledišť 
pro diváky, servisního a televizního zázemí. Od prvních prosincových mrazů se také začalo 
s přípravou technického sněhu v obou areálech.

Významné sportovní akce

Světové a kontinentální poháry v klasickém lyžování.

Závody skibobů Memoriál P. Ševčíka.

Bike maraton 24 hodin Vesec.

Ještěd Tour Kooperativy MTB, Český pohár 

Letní Grand Prix ve skoku na lyžích.

Trendy vývoje – tržby za prodej zboží a služeb (mil. Kč)

Rok    2003  2004   2005    2006      2007      2008

Tržby    7,947  8,865   29,503   32,466   8,157    8,108
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Zajímavosti a události            

Nezvykle teplý a deštivý leden ovlivnil lyžařskou sezonu.

Proběhly testovací světové poháry v klasickém lyžování.

Lyžařská sezona byla  předčasně ukončena již před velikonočními 
svátky.

Byly dokončeny všechny stavební celky pro MS 2009.

V průběhu letní sezony pokračovala výstavba bike parku a jeho  
   jednotlivých tratí.

Hospodaření            
V průběhu roku docházelo k odkladům placení nájemného a dluh 
nájemce – firmy Snowhill, a. s. narůstal. Vzniklou situaci Sportovní 
areál Ještěd a. s. řešil prodejem nepotřebného nemovitého majetku, 
např. objektu Berlin a zbylých pozemků po fúzi se společností 
Zahradní město Liberec. Společnost  tak hospodařila se ziskem, 
který byl rozdělen na úhradu ztrát minulých let a doplnění rezervního 
fondu.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007     2008

Výkony:     8 157  8 108
Tržby za prodané zboží:   0  0
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  4 230  26 525
Výkonová spotřeba:    3 652  5 348
Osobní náklady:    2 024  2 165
Daně a poplatky:    160  658
Odpisy:     4 964  5 426
Přidaná hodnota:   4 505  2 760

Hospodářský výsledek:   -6 182  15 942 S
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	 Vážení spoluobčané,            
rok 2008 byl dalším rokem, kdy probíhala reorganizace činností 
příspěvkových organizací, které poskytují sociální a zdravotní služby. 
Byl to rok změn, které vedly nejen k rozšíření poskytovaných služeb, ale 
i k jejich zkvalitnění. V příspěvkové organizaci Kojenecký ústav a dětský 
domov Liberec, nově Dětské centrum Sluníčko, bylo nejdůležitějším krokem   
souhlasné stanovisko statutárního města Liberec k záměru vybudování 
nového areálu a rozšíření služeb pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Tyto změny vedou ke komplexní péči a pozitivně ovlivňují psychický 
a citový vývoj dítěte.
Pro příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče byl rok 
2008 rokem podpory a pomoci zejména seniorům a rodinám se zdravotně 
postiženým členem rodiny či rodinám s více jak dvěma současně narozenými 
dětmi. Důraz byl kladen na poskytování pečovatelské služby, která byla 
kvantitativně rozšířená, ale především se zvýšila její kvalita. Byly zavedeny 
dvacetičtyřhodinové dispečinky, provedeny instalace bezpečnostních 
kamer a tísňového volání v domech s pečovatelskou službou. Došlo 
k posílení pečovatelské služby v terénu a to o jednu posádku, což umožňuje 
setrvání seniorů ve svém domácím prostředí. V neposlední řadě je to taky 
odlehčovací pobytová služba, jejíž zavedením mají rodiny starající se o seniora 
v domácím prostředí prostor pro odpočinek a řešení vlastních problémů.
Pro příspěvkovou organizaci Komunitní středisko KONTAKT byl rok 2008 
prvním uceleným rokem činnosti, organizace zkvalitnila nové služby dle 
zák. 108/2006 Sb., kde došlo k nárůstu klientů ze 187 na 417. Spoluprací 
s příspěvkovou organizací Centrum zdravotní a sociální péče nastal obrat 
k přístupu seniorské veřejnosti a kromě centrálního klubu začaly velmi 
dobře fungovat kluby v domech s pečovatelskou službou. Organizace 
umožnila seniorům aktivity, které vedou k zapojení do společenského 
života, zvyšují jejich fyzické možnosti a tak zabraňují negativním vlivům 
na tuto věkovou skupinu. Koncem roku byl otevřen i klub pro zdravotně 
postižené občany v ulici Česká a zahájen provoz Sociálně informačního 
centra, které poskytuje informační servis a podporu občanům, kteří se 
ocitli v tíživé situaci. 
Svou opodstatněnost obhájila i obecně prospěšná společnost Komunitní 
práce Liberec, která poskytla dočasné zaměstnání sedmdesáti lidem 
a získala také čestné uznání v krajském kole soutěže Stejná šance – 
Zaměstnavatel roku 2008.
Ačkoli jsou činnosti a poskytované služby jednotlivých organizací 
odlišné, zřizovatel pečlivě dohlíží na plnění společného cíle, a to 
uspokojit potřeby obyvatel.

Naďa Jozífková
náměstkyně primátora pro sociální věci
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Základní údaje            
Název: Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 79 677
Ředitel: RNDr. Miloslav Studnička, CSc.
Telefon: 485 252 811 
E-mail: info@botanyliberec.cz
Internet: www.botaniliberec.cz
 

Charakteristika            
Již sto čtrnáctý rok zve liberecká Botanická zahrada k návštěvě venkovních a vnitřních expozic 
a nabízí zájemcům o botaniku co možná nejpestřejší sbírku rostlin z celého světa. Velmi 
kultivovaným způsobem prezentuje flóry jednotlivých kontinentů, dále nabízí největší sbírku 
orchidejí v ČR, vynikající sbírky kapradin, kaktusů, masožravých rostlin,  růží, alpinek či atraktivní 
expozici sladkovodních a mořských ryb.
Botanická zahrada Liberec funguje také jako Záchranné centrum pro rostliny, které zde 
zřídilo Ministerstvo životního prostředí ČR; jeho hlavní činností je péče o zabavené exotické 
rostliny, které se do naší země dostávají nelegálně.

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    34  33  34  33 35
Počet návštěvníků (tisíce):   137  119  112  111 95
Počet pěst. taxonů (druhy + kultivary):  8 500  8 700  8 000  8 200 8 500
Počet chráněných druhů:   1 700  1 800  2 000  2 200 2 500
Počet průkazných sbírkových unikátů:  8  8  8  8 8
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Zhodnocení činnosti            
Během roku 2008 se významně rozrostly sbírky atraktivních druhů, 
získaných mezinárodní výměnou nebo nakoupených u renomovaných 
firem, a byly opět zdokonaleny expozice jak venkovní, tak vnitřní. 
Do venkovních expozic byly nainstalovány informační systémy, 
které zahrnují dva aparáty poskytující namluvené komentáře ve 
třech jazycích. Botanická zahrada také přepracovala své internetové 
stránky, které nyní nabízí i plnou anglickou verzi. Více než v minulém 
období se zahrada zaměřila na propagaci v médiích, konaly se 
mimořádné akce, jako např. výstava bonsají, komentované prohlídky. 
I na následující období je již smluveno několik výstav s kulturní nebo 
přírodovědeckou tématikou, například podzimní prestižní výstava 
unikátních fotodokumentů profesora Jeníka, pořízených v tropických 
deštných lesích Afriky. 
Záchranné centrum pro rostliny pečovalo ve sledovaném období 
o 88 položek, jež jsou až do ukončení správního řízení majetkem státu 
a s velkou pravděpodobností budou jako velmi vzácný genofond 
převedeny do sbírek Botanické zahrady Liberec.
Ve sledovaném období získala Botanická zahrada Liberec dotaci 
od Krajského úřadu Libereckého kraje. Za svěřené prostředky byly 
nakoupeny převážně orchideje, kapradiny a masožravé rostliny, 
sukulenty, růže a trvalky z Číny či USA, ale také v menší míře ryby do 
akvarijní expozice zahrady.
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Hospodaření            
Botanická zahrada Liberec hospodařila ve sledovaném období s vyrovnaným 
rozpočtem. V roce 2008 zahradu navštívilo téměř sto tisíc návštěvníků, 
jejich počet ale dlouhodobě klesá. Významné finanční výdaje byly čerpány 
na opravu kompresoru pro mlžicí systém či za opravu dodávkového vozu, do 
skladu materiálu byly pořízeny nové police a pro výstavní sál byly zhotoveny 
čtyři osvětlené vitríny. 

Zřizovatel organizace dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na provoz 
poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč): 76  85  99 153

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  6 725  5 757
Tržby za prodané zboží:  79  99
Provozní dotace:   11 028  14 513
Účelová dotace:  3 059  327

Náklady
Spotřeba energie:   4 107  5 026
Spotřeba materiálu:   1 555  1 850
Mzdové náklady:   5 635  6 100 
Ostatní služby:   1 368  1 114
Odpisy majetku:  3 059  3 060

Hospodářský výsledek: 1 618  91
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Základní údaje            
Název: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Burianova 969, 460 O6 Liberec 6 (nyní Krejčího 1172/3, Liberec 6)
Identifikační číslo: 651 00 654
Ředitelka: Ing. Jaromíra Čechová (od1. 4. 2008)
1. 1.–31. 3. 2008 zástup Jana Urbanová
Telefon: 482 323 324 
E-mail: czasp@czasp.cz
Internet: www.czasp.cz
 

Charakteristika            
Příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče (CZaSP) 
již jedenáct let poskytuje veřejně prospěšné služby občanům města. 
Až do konce sledovaného období nabízela zdravotní a výchovnou 
péči pro předškolní děti a dorost, díky reorganizaci se ale více 
zaměřila na sociální péči formou pečovatelské a odlehčovací služby 
pro rodiny, které pečují o seniory, postižené dospělé či více než dvě 
současně narozené děti. 
V rámci zdravotní a výchovné činnosti působily na území města 
celkem čtyři ambulance pro dechovou rehabilitaci, dále jedna 
oční ambulance, která byla součástí očního stacionáře. Péče 
v ambulancích byla poskytována na základě lékařského předpisu 
a hrazena na základě smluv se šesti zdravotními pojišťovnami. 
CZaSP Liberec poskytuje sociální služby v případě, že se klient 
dostal do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby, a kterou mu 
nemůže zajistit rodina. Společnost se snaží poskytovat své služby 
tak, aby klient, nejčastěji senior nebo zdravotně postižený, mohl co 
nejdéle zůstat v domácím prostředí. Sociální péče je poskytována na 
základě smlouvy, kdy je klient srozumitelným způsobem seznámen 
s podmínkami pro poskytování služeb. Společnost klade důraz na 
respektování názoru uživatele sociálních služeb, na individuální 
přístup ke klientovi a důstojnost osobnosti. Za uplynulé tři roky se 
počet klientů užívajících sociální služby Centra zdravotní a sociální 
péče Liberec zvýšil téměř dvojnásobně.

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    96  96  95  99  88

Péče o předškolní děti 
kapacita (počet míst):    75  75  75  75 75
celkové využití (%):    92 94  102  94 92

Pečovatelská služba 
klienti (DPS+terén):    563  558  742  856 988
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Zhodnocení činnosti            
V roce 2008 prošla organizace velkými změnami. Rada města 
schválila reorganizaci činností CZaSP. Úsek péče o předškolní děti, v 
jehož rámci společnost poskytovala dechovou rehabilitaci a služby 
očního stacionáře, byl zčásti převeden pod odbor školství, kultury 
a sportu (provozováno jako běžné mateřské školy Husova 35 
a Údolní 2). Zdravotní  péče ve všech objektech byla zachována 
v plném rozsahu. Tu nadále v roce 2008 provozovala organizace 
CZaSP, od 1. 1. 2009 tuto zdravotní péči ve stávajících ambulancích 
provozuje Dětské centrum Sluníčko rovněž tak jako jesle v Holečkově 
ulici. Procentuální využití všech zařízení předškolní péče bylo 92,2 
procent, kapacita každého zařízení činila 25 dětí.
V rámci reorganizace se rozšířila nabídka služeb programu sociální 
péče. Ve sledovaném období nabízela pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytovala 
stravu klientům, nabízela také pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
ale také zprostředkovávala kontakt se společenským prostředím. 
Kulturní a sportovní program v jednotlivých klubech seniorů 
v domech s pečovatelskou službou zajišťovalo spolupracující 
Komunitní středisko Kontakt Liberec. Byla rozšířena terénní 
pečovatelská služba, zvýšena kapacita pro dovážku stravy, začalo 
postupné zavádění tísňového volání pro všechny klienty domů 
s pečovatelskou službou, během roku pak  zahájilo nepřetržitý 
dvacetičtyřhodinový  provoz na dispečincích v jednotlivých domech 
s pečovatelskou službou.
Klientům pečovatelské služby zajišťuje CZaSP také praní prádla ve 
vlastní centrální prádelně či rozvoz stravy, který zajišťuje ze dvou 
výdejních míst. Za rok 2008 bylo pečovatelskou službou dodáno 
téměř sto tisíc obědů.
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Hospodaření            
V rámci reorganizace CZaSP byl vyčleněn a následně  prodán objekt Kolosea, 
o který projevil zájem současný nájemce Mezinárodní centrum Universum, o.p.s. 
Výsledek hospodaření za sledované období byl vyrovnaný. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  5 485  6 370
Tržby za prodané zboží:  0  0
Provozní dotace:   27 241  24 039
Účelová dotace:  0  0

Náklady
Spotřeba energie:   2 652  1 591
Spotřeba materiálu:   1 987  2 980
Mzdové náklady celkem:  16 771  16 315 
Ostatní služby:   1 097  1 404
Odpisy majetku:   1 589  863

Hospodářský výsledek: 1 978  0  
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Základní údaje            
Název: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Zhořelecká 344/5, 460 37 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 83 143
Ředitel: František Dáňa
Telefon: 485 104 183, 485 104 188, 485 104 288 
E-mail: saldovo-divadlo@saldovo-divadlo.cz
Internet: www.saldovo-divadlo.cz
 

Charakteristika            
Jediné třísložkové divadlo v Libereckém kraji nabízí občanům Liberce, ale i širokého okolí 
pestrou paletu kulturních zážitků. Ke své činnosti využívá dvě scény, a to Šaldovo divadlo, 
ve kterém se představují všechny tři soubory a Malé divadlo, které je určeno činohře, 
komorním koncertům či výstavám. Během roku instituce uvedla osm činoherních premiér, 
z čehož čtyři byly nastudovány pro scénu Malého divadla, čtyři operní a dvě baletní 
premiéry, které byly uvedeny v budově Šaldova divadla. Ke stávajícímu počtu premiér 
byly mimo abonentní cyklus uvedeny také dva koncerty. Ve spolupráci s agenturou 
Artefaktum jsou pořádány v Malém divadle vernisáže současných výtvarných umělců.

Statistika            
Rok      2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:     255  253  239 229
Inscenace v repertoáru:    51  46  49 53
Inscenace odehrané na mateřské scéně:  307 321  331 302
Počet premiér:     14  14  13 14
Počet návštěvníků mateřské scény:   70 944  73 634 72 419 63 728
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Zhodnocení činnosti            
Na začátku roku 2008 bylo divadlo postaveno před nelehký 
úkol – vylepšit finanční situaci a docílit kladného hospodářského 
výsledku. I přes snížení dotací z Ministerstva kultury ČR o jeden 
milion korun se úkol podařilo splnit. Úspěšným projektem, který 
trvá i v následujícím období, se stala spolupráce s Hudební fakultou 
Akademie múzických umění. V březnu se uskutečnilo turné operního 
souboru, který v několika městech v SRN představil Smetanovu 
Prodanou nevěstu. Úspěch tohoto turné položil základ budoucí 
spolupráci liberecké scény s německými divadly. 
Za své výkony byli do širší nominace Cen Thálie 2008  zařazeni tři 
umělci – činoherci Markéta Tallerová, Martin Polách a operní pěvec 
Pavel Klečka. Česká televize také ve sledovaném období natočila 
a před Vánoci uvedla záznam inscenace Slaměná židle, kterou pro 
scénu Malého divadla připravila režisérka Lída Engelová. Reportáže 
z činnosti činoherního souboru se pravidelně objevují v pořadu ČT 
Divadlo žije!, operní dění dvakrát zmapovali redaktoři pořadu Terra 
Musica.
V průběhu roku byla společností ELSET, s. r. o. přepracována 
podoba internetových stránek, jejichž vzhled je nyní modernější 
a lépe odpovídá požadavkům jejich návštěvníků.
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Hospodaření            
V minulém období byl zřizovatelem zaveden controllingový systém, který 
i nadále pomáhá přesnějšímu řízení instituce. Ve sledovaném období 
organizace prováděla pouze nezbytně nutné opravy a údržbu vozového 
parku, hudebních nástrojů či výpočetní techniky. Z investičních prostředků 
čerpala 350 tisíc na nákup osvětlovacího pultu. Mimo rozpočtové prostředky 
od zřizovatele obdrželo Divadlo F. X. Šaldy příspěvek na uměleckou činnost 
od Ministerstva kultury ČR a dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Tyto částky byly použity na úhradu nákladů spojených s novými inscenacemi 
a částečně na úhradu spotřebovaných energií DFXŠ.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  12 194  13 151
Tržby za prodané zboží:  33  2
Provozní dotace:   70 340  70 362
Účelová dotace:   5 070  3 980

Náklady
Spotřeba energie:  4 085  4 089
Spotřeba materiálu:   3 624  3 632
Mzdové náklady celkem:  64 139  62 383
Ostatní služby:   11 895  11 816
Odpisy majetku:   3 495  3 166

Hospodářský výsledek: -514  1 173
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Základní údaje            
Název: Kojenecký ústav a dětský domov Liberec, 
příspěvková organizace
Sídlo: U Sirotčince 407, 460 01 Liberec 4
Identifikační číslo: 008 28 963
Ředitel: do 31. 3. 2008 MUDr. Marie Haková, 
od 1. 4. 2008 Mgr. Anna Vereščáková
Telefon: 485 105 690, 485 105 795 
E-mail: info@kuliberec.cz
Internet: www.kuliberec.cz
 

Charakteristika            
Kojenecký ústav a dětský domov Liberec je příspěvkovou 
organizací statutárního města Liberec, jeho působnost však 
zahrnuje celý Liberecký kraj. Nejčastěji poskytuje zdravotní, 
ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a vý-
chovnou péči dětem od narození do tří let. Důvodem pro umístění 
dítěte jsou zdravotní indikace, ale jsou zde umístěny i děti, 
jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, děti 
opuštěné, týrané. Organizace ale poskytuje péči i dětem, které 
jsou zde umístěny na žádost rodičů, popřípadě na krátkodobý 
úlevový pobyt, vyžaduje-li to tíživá rodinná situace. V každém 
případě je vyvíjeno maximální úsilí nalézt dítěti trvalou náhradní 
rodinu. 
Dětem je celoročně zajišťována péče dvěma pediatry, organizace 
ale velmi úzce spolupracuje s veškerými speciálními lékaři, kteří 
jsou dětem zapotřebí. Je zajišťována i péče rehabilitační, kromě 
klasických fyzioterapeutických technik využívají děti i oblíbenou 
hipoterapii či canisterapii.

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    60  60  59  60 56
Kapacita lůžek (KÚ + DD):   80  80  80  80 80
Přijato dětí:     76  65  49  39 56
Umístění dětí do rodin osvojitelů:  32  31  25  26 26
Úspěšnost výběru ošetřovného (%):  20  20  20  20 65
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Zhodnocení činnosti            
Kapacita instituce je třicet lůžek v kojeneckém ústavu pro děti od 
narození do jednoho roku, dalších padesát lůžek zajišťuje dětský 
domov. V roce 2008 bylo postupně přijato 56 dětí, nejčastěji to 
byly novorozenci opuštění svou matkou již v porodnici. Oproti 
minulým letům vzrostl ve sledovaném období počet přijatých dětí, 
neboť organizace začala nabízet možnost krátkodobého umístění 
dětí. Nově byly do zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve 
snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Největší procento 
přijetí dětí do kojeneckého nebo dětského domova byly zdravotní 
důvody, následovaly sociální a dále zdravotně-sociální důvody.
Během roku 2008 bylo z instituce propuštěno 48 dětí. Do vlastní 
rodiny se podařilo navrátit šestnáct z nich. Do  rodin osvojitelů 
bylo umístěno (náhradní rodinná péče) 26 dětí, z toho 21 do 
osvojení a pět dětí do pěstounské péče. Organizace se potýká 
s dlouhodobým nedostatkem pěstounů, kteří by byli ochotni 
přijmout dítě s drobným fyzickým handicapem. Z důvodu stanovení 
věkové hranice byly v roce 2008 přeloženy tři děti do ústavu sociální 
péče a jedno do Jedličkova ústavu Liberec. Jedno dítě bylo předáno 
zahraničním náhradním rodičům. Ve sledovaném roce nebylo žádné 
dítě vráceno z náhradní rodinné péče.
Součástí výchovné péče byly pravidelné návštěvy Naivního divadla, 
Zoologické zahrady Liberec, ale i jarní a podzimní ozdravné pobyty 
v Bedřichově.
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Hospodaření            
Organizace hospodařila bez větších výkyvů, stanovené ukazatele nebyly 
překročeny a bylo docíleno kladného hospodářského výsledku. Organizace 
spolupracuje se čtyřmi desítkami sponzorských organizací, nadací či fyzických 
osob, z jejichž přispění byly financovány např. oba ozdravné pobyty, vánoční 
či narozeninové dárky pro děti. Z finančních darů byly čerpány prostředky na 
nákup nových postýlek včetně matrací, nových kočárků, autosedaček apod. 

Průměrné náklady v Kojeneckém ústavu a dětském domově Liberec

Rok    2006  2007  2008

Na lůžko za rok (Kč):  256 022  294 138 294 138
Na lůžko za den (Kč):  726   806  806

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  343  438
Tržby za prodané zboží:  0  250
Provozní dotace:   24 140  24 140
Účelová dotace:   0  0

Náklady
Spotřeba energie:   1 308  1 391
Spotřeba materiálu:   2 856  2 749
Mzdové náklady celkem:  19 771  20 210
Ostatní služby:   393  593  
Odpisy majetku:   609  609

Hospodářský výsledek: 39  77  
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Základní údaje            
Název: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 273 36 751
Ředitel: Michael Dufek
Telefon: 485 244 995 
E-mail: info@ksk.liberec.cz
Internet: www.ksk-liberec.cz
 

Charakteristika            
Jednou z hlavních činností příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 
Sb., jedná se o terénní programy dle § 69 tohoto zákona. Smyslem programů 
je předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin 
a cizinců žijících na území města, kdy terénní pracovník dlouhodobě individuálně 
pracuje s omezeným počtem jednotlivých klientů i rodin. Cílem je zaměřit se na 
prevenci patologických jevů především u mládeže, poskytnout pomoc při řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, nepříznivé bytové situace, odborné sociální 
poradenství, zvýšit informovanost a znalost prostředí, ve kterém tato cílová 
skupina obyvatel žije. Na tuto činnost navazuje program volnočasových aktivit 
pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněných rodin, kterým je nabídnuta 
práce v mnoha kroužcích zaměřených na tanec, hudbu a vzdělávání i sport. 
Další významnou cílovou skupinou obyvatel, na níž je hlavní činnost zaměřená, jsou 
senioři. Organizace ve svém sídle provozuje Centrální klub seniorů, který nahradil 
malé kluby seniorů umístěné v okrajových částech Liberce. Klub je vybaven tak, 
aby zde senioři našli příznivé zázemí pro své volnočasové aktivity. Mimo tento 
Centrální veřejný klub je poskytováno zázemí pro činnost sedmi menších klubů 
pro 20 až 50 lidí. Senioři za návštěvu klubů nehradí žádné poplatky.
V průběhu roku 2008 byla navázána spolupráce s příspěvkovou organizací 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, kdy byly rozšířeny aktivizační 
programy i v klubech seniorů při domech s pečovatelskou službou v Liberci (DPS), 
které navštěvují senioři bydlící v bytech v DPS. Kluby byly mimo jiné vybaveny 
i masážními křesly určenými pro rehabilitaci seniorů.
Počátkem roku 2008 byla činnost organizace zřizovatelem rozšířena o doplňkovou 
činnost spočívající v pronájmu a podnájmu prostor občanským iniciativám, neboť 
organizace se zaměřila i na podporu a spolupráci s nestátními neziskovými 
organizacemi, kterým je poskytováno v prostorách KONTAKTu zázemí pro jejich 
činnost. Cena za pronájem a další služby s tímto spojené je stanovena Ceníkem 
schváleným zřizovatelem.
V průběhu roku se organizace zaměřila i na zdravotně postižené občany Liberce. V říjnu 
2008 byl otevřen nový bezbariérový klub v domě s bezbariérovými byty v ulici Česká
ve Vesci, kde žijí tělesně zdravotně handicapovaní občané. Klub vznikl z nevyužívaných 
nebytových prostor a slouží pro setkávací a klubovou činnost jak obyvatel 
bezbariérových bytů, tak pro další handicapované obyvatele Liberce a jejich přátele.
V listopadu 2008 byl zahájen zkušební provoz Sociálního informačního centra 
(SIC) v Josefinině Údolí 9. SIC vzniklo naplněním cílů a opatření Komunitního 
plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 až 2013 s cílem podpořit 
integraci a minimalizovat dopady nepříznivých životních situací, ve kterých se 
může občan města vyskytnout. Nabízí individuální podporu občana, koordinuje 
poskytování sociálních služeb od poskytovatele k uživateli a naopak, osobní 
integrační trajekty pro potřebné občany a speciální začleňovací programy pro 
azylanty a uprchlíky žijící na území města.
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Statistika            
Rok      2007  2008

Počet pracovníků organizace:     5   14
Pracovníků na Dohodu o prac. činnosti:  11   13  
Uzavřené Dohody o provedení práce:    0    5

Zhodnocení činnosti            
V roce 2008 organizace pokračovala a rozvíjela činnosti započaté v roce 2007 
a vytvořila podmínky pro vznik dalších služeb a aktivit. Např. nově otevřený bezbariérový 
Klub Česká určený pro zdravotně tělesně postižené občany, rozšíření aktivizačních 
služeb i na seniory žijící v DPS. V Centrálním klubu seniorů, který v roce 2008 navštívilo 
2 883 návštěvníků  i v klubech v DPS mohli lidé využít audiovizuální techniku, bezplatný 
internet, k dispozici byla masážní relaxační křesla, množství her, časopisů a literatury.
V rámci poskytování sociálních služeb národnostním menšinám, se velmi dobře rozvíjely 
volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kdy tyto 
aktivity navštívilo 104 dětí při počtu 1 020 výukových hodin. V průběhu roku 2008 se ustálil 
i počet terénních sociálních pracovníků na 4,5 úvazku a obslužnost dosáhla dvou stovek klientů. 
Ke konci roku 2008 zahájily činnost Klub Česká určený pro zdravotně tělesně 
handicapované občany města a SIC zaměřené na poskytování informačního servisu 
v oblasti nabídky a poptávky po sociálních službách na území města a na pomoc lidem 
nacházejícím se v nepříznivých životních situacích. 
V roce 2008 KONTAKT organizoval nebo se podílel na mnoha úspěšných projektech. 
V oblasti problematiky národnostních menšin realizoval zimní lyžařské soustředění pro 
40 dětí, Mikulášskou besídku, které se zúčastnilo 350 lidí. Součinnost s občanskou 
společností byla deklarována při akci Žijeme v jednom městě či při Arménském dni.
V oblasti péče o seniory se organizace podílela na akcích v rámci Měsíce seniorů 
a na I. části Senior akademie, pozornost byla věnována obyvatelům DPS, kterým byly 
nabídnuty zajímavé volnočasové aktivity.
Prioritou v rozvoji KONTAKTu v budoucích obdobích je udržet příznivý expanzní vývoj 
v hlavních činnostech organizace, pomoci naplňovat cíle a opatření v procesu komunitního 
plánování sociálních služeb v regionu Liberec, plně zprovoznit nová pracoviště a zaměřit 
se na zavedení dobrovolnických služeb, které v Liberci citelně chybí.
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Hospodaření            
Rok 2008 byl pro Komunitní středisko KONTAKT rokem klíčovým, neboť se 
jednalo o první ucelený rok činnosti v existenci organizace. Terénní sociální 
práce byla finančně podpořena nejen statutárním městem Liberec, ale také 
dotacemi z Rady vlády pro národnostní menšiny ČR a Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. Hospodářská činnost organizace spočívala v poskytování 
prostor neziskovým organizacím. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  0  125  
Tržby za prodané zboží:  0  0
Provozní dotace:   1 100  5 490
Účelová dotace:   0  1 007

Náklady
Spotřeba energie:   14  195
Spotřeba materiálu:   76  633
Mzdové náklady:   538  2 580 
Ostatní služby:   283  2 029 
Odpisy majetku:   0  0

Hospodářský výsledek: 188  78  
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Základní údaje            
Název: Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 4
Identifikační číslo: 000 83 178
Ředitel: Stanislav Doubrava
Telefon: 485 253 677 
E-mail: info@naivnidivadlo.cz
Internet: www.naivnidivadlo.cz
 

Charakteristika            
Posláním jednoho z nejlepších evropských divadel určených dětskému publiku je nabízet 
hodnotnou a pestrou divadelní produkci a pomáhat rozšiřovat dětský kulturní obzor. Jeho 
hlavní činností je připravovat nový a realizovat stávající repertoár na své domovské scéně 
i mimo ni. Naivní divadlo dlouhodobě usiluje o to, být živým kulturním bodem centra města. 
Jako v předchozích letech divadlo nastudovalo čtyři nové inscenace, které vzbudily zájem 
publika, odborné veřejnosti i médií. Nabídlo dvě inscenace určené nejstarším žákům základních 
škol, středoškolákům a dospělému publiku a dvě inscenace pro žáky základních škol a jejich 
rodiče. Dvě inscenace byly připraveny pro Studio Naivního divadla. Dramaturgie nabízí 
mimo jiné pravidelné sobotní dopolední pohádky, oblíbené a vždy dopředu vyprodané jsou 
Procházky divadelním zákulisím, mladé diváky upoutávají Večery v Naivním..., které uvádějí 
každý měsíc vybrané představení pro mládež doplněné o koncerty v divadelní kavárně. 

Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    31  31  31  31 32
Odehraných představení:   312  309  315 311 312
Počet premiér:    4  3  5  4 4
Zahraniční divadelní přehlídky:  8  3  10  1 6 
Počet návštěvníků divadla (tisíce):  60  60  56  57 54
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Zhodnocení činnosti            
Rok 2008 se do historie Naivního divadla zapíše jako rok úspěšný. 
Divadlo odehrálo během roku více než tři stovky představení, které 
shlédlo na padesát tisíc diváků. Úspěšně reprezentovalo město 
Liberec na řadě prestižních domácích festivalů, jako je např. Dítě 
v Dlouhé, Skupova Plzeň, Divadlo evropských regionů. Naivní divadlo 
se zúčastnilo i mezinárodních divadelních festivalů, např. v Polsku, 
Chorvatsku, Slovinsku či Rusku. V druhé polovině sledovaného 
období začaly přípravy na jubilejní 20. ročník festivalu Mateřinka 09, 
což je jediný divadelní festival určený dětem předškolního věku. 
Naivní divadlo úspěšně spolupracuje i s jinými divadly – hostování 
souborů Dejvického divadla, Divadla Járy Cimrmana či Divadla Na 
Zábradlí jsou velmi vyhledávaná a lístky beznadějně vyprodané. 
Naivní divadlo naopak pravidelně hostuje v Dejvickém divadle či 
v Divadle Járy Cimrmana. 
Budova Naivního divadla ale nabízí širokou a rozmanitou nabídku. 
Jeho prostor objevili milovníci komorní hudby, spolupráce 
s Festivalem Euroart Praha dala vzniknout dlouholetému partnerství. 
Galerie Naivního divadla nabídla i v roce 2008 veřejnosti výstavy 
špičkových současných malířů a výtvarníků, v divadle se konal 
i křest knihy Jana Schmida.

N
a

iv
n

í 
d

iv
a

d
lo

 

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2008 ...     ... Příspěvkové organizace 

Příloha k usnesení č. 403/09



19

Hospodaření            
Ve sledovaném období vyčerpalo Naivní divadlo na opravy a údržbu 489 tisíc 
korun, z čehož téměř tři sta tisíc korun si vyžádaly opravy a udržování budov 
Naivního divadla, dalších více než sto tisíc bylo určeno na opravu vozového 
parku, zbylé finanční prostředky si vyžádal servis počítačové sítě, osvětlovacího 
pultu a drobné opravy technických zařízení divadelního provozu. V roce 2008 
divadlo neobdrželo žádné investiční prostředky. Podařilo se mu ale získat 
dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel MK ČR, dotace 
z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje a finanční dar Nadace Preciosa. 

Statutární město Liberec dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na 
provoz poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč)  389  434  414 485

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  2 780  3 052
Tržby za prodané zboží:  20  43 
Provozní dotace:   11 689  11 714
Účelová dotace:   2 678  1 752

Náklady
Spotřeba energie:   886  966
Spotřeba materiálu:   1 267  1 282
Mzdové náklady celkem: 6 856  7 027 
Ostatní služby:   3 692  2 980
Odpisy majetku:   851  799

Hospodářský výsledek: 158  50  
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Základní údaje            
Název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 79 651
Ředitel: MVDr. David Nejedlo
Telefon: 482 710 616–7 
E-mail: info@zooliberec.cz
Internet: www.zooliberec.cz
 

Charakteristika            
Nejstarší zoologická zahrada na území bývalého Československa vznikla v roce 1919 a v roce 
2009 tedy slaví devádesáté výročí založení. Jako jediná zoologická zahrada v republice zajišťuje 
chov bílé formy tygra indického, dále má největší chovnou skupinu šimpanzů, chová téměř 
vyhubeného osla somálského a jako jediná ZOO v Evropě nabízí chov vzácných takinů čínských.
V uplynulém období ZOO Liberec zajišťovala chod Centra pro zvířata v nouzi Archa 
a Středisko ekologické výchovy Divizna. Hlavní činností Centra pro zvířata v nouzi Archa 
je provoz útulku pro psi a kočky a provoz stanice pro handicapované volně žijící živočichy. 
Centrum Archa (dříve Bobík) také nabízí ekologický výukový program s názvem Máme 
rádi zvířata?, který seznamuje žáky základních škol s problematikou ochrany zvířat v ČR. 
Středisko ekologické výchovy Divizna se specializuje na environmentální výchovu pro 
děti z mateřských, základních a středních škol, pořádání odborných seminářů, exkurzí 
a dílen pro studenty pedagogických fakult a pedagogů volnočasových kroužků. 

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    71  74  79  82 87
Stav chovaných zvířat (kusů):   955  1 105  939  945 1 871
Chovaných druhů (kusů):   171  177  160  166 173
Výše soběstačnosti, včetně darů (%): 54  54  51  51 49
Počet návštěvníků (tisíce):   319  339  341  384 374
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Zhodnocení činnosti            
V roce 2008 proběhla rekonstrukce výběhu takinů čínských a muntžaků 
malých, která ve shodě s koncepcí ZOO propojila obě skupiny zvířat 
do jednoho vícedruhového výběhu. O zcela nové druhy byla rozšířena 
expozice dravých ptáků a ZOO Liberec se tak staví na přední místa 
v chovu těchto ohrožených ptáků. Oproti loňskému roku přibylo deset 
nových druhů zvířat. Mezi vzácné přírůstky, které se v ZOO Liberec 
podařilo odchovat, patří mimo jiné takin čínský, osel somálský, žirafa 
Rothschildova či oblíbený lachtan hřivnatý. Do zahrady ale přibyla 
i antilopa koňská, kozorožec dagestánský či kočkodan zelený. Mezi 
zajímavé příchody patří též zvířata, která doplnila chovné páry či 
obohatila pestrost a diváckou přitažlivost expozice.
Během sledovaného období ZOO Liberec uspořádala více než 
patnáct mimořádných akcí jako např. Africký den, Den slonů, večerní 
prohlídky atd., ale i slavnostní křtiny nových přírůstků či charitativní 
akce. Na podzim zahrada realizovala projekt pro žáky základních škol 
s názvem Máme rádi zvířata vážně i nevážně. Organizace pokračovala 
v tvorbě elektronického měsíčníku Liberecká ZOO, na sklonku roku 
dostala novou tvář titulní webová prezentace zahrady.
V zahradě SEV Divizna byla vybudována Prožitková stezka, která se 
v následujícím období bude dále rozvíjet, SEV se zapojilo do charitativní 
akce Brýle pro Afriku či do akce Den bez aut. Stanice pro handicapované 
živočichy mohla díky dotaci postavit další voliéry a díky sponzorskému 
daru byl postaven vytápěný domeček pro umístění malých savců.
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Hospodaření            
V roce 2008 ZOO Liberec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Vzhledem 
k tomu, že tento rozpočet musí krýt náklady tří dříve odlišných a rozpočtově 
oddělených organizací, bylo nutné zaměřit se na vyhledávání externích 
finančních zdrojů v podobě dotací Krajského úřadu Libereckého kraje, 
Ministerstva životního prostředí ČR, sponzorských darů či fondů EU. 
V uplynulém období organizace pořídila tři nové nákladní automobily určené 
pro přepravu zvířat, krmiv a materiálu. Výše samostatnosti v roce 2008 
včetně darů byla téměř padesátiprocentní.
 

Statutární město Liberec dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na
provoz poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč)  43 58  64 75

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  21 858  22 599
Tržby za prodané zboží:  9 553  9 692
Provozní dotace:   31 892  36 878
Účelová dotace:   2 411  3 385

Náklady
Spotřeba energie:   4 521  5 535
Spotřeba materiálu:  8 955  10 274
Mzdové náklady celkem:  26 217  28 776  
Ostatní služby:   4 755  8 249
Odpisy majetku:   7 837  8 551

Hospodářský výsledek: 1 259  801 Z
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Základní údaje            
Název: Komunitní práce Liberec, obecně prospěšná společnost
Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1
Identifikační číslo: 272 75 558
Ředitelka: Klára Tekelyová
Telefon: 485 244 990, 485 244 834 
E-mail: tekelyova.klara@mml.liberec.cz
Internet: www.kpliberec.cz
 

Charakteristika            
Hlavní činností obecně prospěšné společnosti Komunitní práce 
Liberec je poskytování časově omezených pracovních příležitostí 
pro dlouhodobě nezaměstnané a tvorba společensky účelných 
pracovních míst zřizovaných pro uchazeče o zaměstnání. 
Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce jsou operativně 
posíláni na různé úklidové, pomocné a údržbářské práce v Liberci. 
Díky příspěvku Úřadu práce v Liberci a z rozpočtu zřizovatele 
společnosti bylo v roce 2008 vytvořeno dvacet pracovních míst, 
na kterých se vystřídalo sedmdesát uchazečů o zaměstnání. 
34 míst bylo dotováno ze státního rozpočtu a zbylých 36 pak 
spolufinancováno z evropského sociálního fondu. Společnost 
významně spolupracuje s TSML, a. s., kam je v průběhu roku 
vysíláno na ruční mytí města pět až osm zaměstnanců. Hlavním 
cílem je zlepšení vzhledu veřejných prostranství, komunikací 
a úklid veřejných budov. Pokud se pracovník osvědčí, má možnost 
získat stálé zaměstnání.
Jako doplňkovou činnost nabízí správu a základní údržbu nemovitostí 
nejčastěji pro městské společnosti a instituce. Zprostředkovává 
a zajišťuje výkon alternativních trestů – obecně prospěšných prací. 
Tyto tresty oprošťují odsouzené od nepříznivých dopadů odnětí 
svobody, včetně vymazání odpracovaného trestu z rejstříku trestů. 
Jedná se nejčastěji o mimořádné úklidové práce, vyklízení půd, 
stěhování, ale i o běžnou denní údržbu. 
 

Statistika            
Rok    2005   2006     2007     2008

Počet odpracovaných hodin:  2 960   25 112   27 696  27 746
Příspěvek ÚP v Liberci*:  10 míst  20 míst  20 míst  20 míst
Počet pracovišť:   12    26     26     29
Období nejvyšších aktivit:  prosinec  srpen   červen  červenec

* Na kolik pracovních míst v roce přispěl Úřad práce Liberec
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Zhodnocení činnosti            
Za uplynulý rok společnost poskytovala služby téměř ve všech 
městských institucích. Zaměstnanci např. prováděli terénní úpravy, 
úklid či hrabání travnatých ploch ve sportovních areálech Ještěd 
a Vesec, dále prováděli penetraci a nátěr fasád budov, vyklízení 
garáže a údržbu krytů CO hasičské zbrojnice ve Vratislavicích nad 
Nisou. Byli také nápomocni při vyklízení půd, stěhování nábytku, 
odklízení sněhu a úklidových pracích pro Centrum zdravotní 
a sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT či domy 
s pečovatelskou službou. Zimní údržbu komunikací společnost 
poskytovala Zoologické zahradě Liberec, občanskému sdružení 
Focus Myklub, ale i osmi mateřským školám a pěti základním 
školám. Společnost získala v krajském kole soutěže „Stejná šance – 
Zaměstnavatel 2008“, „ČESTNÉ UZNÁNÍ“ za společensky 
odpovědné chování firmy v oblasti zaměstnávání osob se 
znevýhodněním. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci 
na veřejně prospěšné práce více než 27 tisíc hodin, z nichž největší 
počet byl zaznamenán v měsíci červenci.
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Hospodaření            
Ve sledovaném období vykázala společnost Komunitní práce Liberec ztrátu, 
která byla v běžném období částečně pokryta ziskem z doplňkové činnosti 
a částečně z rezervního fondu hospodaření minulých let. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2006  2007  2008

Náklady celkem:   1 910 568  3 568 530 4 987 114
Výnosy celkem:   1 985 091  3 948 427 4 776 705
Hospodářský výsledek:  74 000  380 000 -196 462
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