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U S N E S E N Í  
Z 3. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 10. 2. 2015 

 

USNESENÍ Č. 83/2015 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 70.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vypůjčitele. 

 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2254/3, oddělené z p.p.č. 2254 dle 

GP č. 3512-118/2014 ze dne 5.9.2014, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 36.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
sousedních pozemků. 

 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3486, při ul. U Šamotky, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 20.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků. 

 
II. Záměr prodeje budovy 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 261 na p.p.č. 190, ul. Tanvaldská, 
463 11 Liberec XXX včetně p.p.č. 190 a 191 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 
řízení, za minimální prodejní cenu sníženou na 1,710.000,- Kč.  

 
III. Přidělení bytu (změna NS) 
Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu č. 1, o velikosti 2+1, v budově č. p. 568, ul. 
Dřevařská, 463 11 Liberec XXX, paní Janě Smržové, na dobu neurčitou a ukládá Mgr. Pavlu 
Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru školství, kultury a sociálních 
věcí, zajistit uzavření nájemní smlouvy. 
 
IV. Věcná břemena – služebnosti 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo 

vedení kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1679/1 
a 1873/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou a vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 1873/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti 
příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji 
funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 1623 v k. ú Vratislavice nad Nisou, manželů 
Bc. Jiřího Vacka a Ing. Martiny Vackové, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou 
cenu 39.950,- Kč bez DPH.  

 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu 
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součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN - přípojka), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 1820/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za 
předpokládanou cenu 4.000,-Kč bez DPH.  

 
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo 

vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2348 v 
k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 2349/11 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů  Ing. Josefa a Ing. Zuzany Bémových, a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 1.000,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených 
technickým střediskem. 

 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo 

vedení kanalizační a vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování 
na p.p.č. 1090 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, 
tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch 
vlastníka p.p.č. 24/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 1185, 
pana Pavla Taffernera, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 10.000,- Kč 
bez DPH a za podmínek stanovených technickým střediskem. 

 
5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení (VTL plynovod), a právo vstupu a 
vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 593, 2835, 2881/3, 2881/1, 2885/4, 2887, 2915, 
2929/1, 2933/3 a 2944 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 16.896,-Kč 
bez DPH na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské 
zařízení schopno plnit svoji funkci jako celek.  

 
6. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo 

vedení NTL plynovodní a vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a 
udržování na p.p.č. 1715 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných 
inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci 
jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 1719 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, CJS s.r.o., 
Čerchovská 16/10, Liberec IX, IČ 254 86 071, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
předpokládanou cenu 9.950,- Kč bez DPH.  

 
 
V. Změna usnesení – věcná břemena - služebnosti   
1. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 579/2011/I/6 ze dne 30.8.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a 

provozovat plynárenské zařízení (STL plynovodní přípojka), a právo vstupu a vjezdu v 
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním  
plynárenského zařízení na p.p.č. 1352/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 (investor BOSCO FOLMAVA spol. s r.o., 
Zlatnická 1128/6, Praha 1, IČ 480 37 338) za cenu 2.300,- Kč bez DPH na dobu životnosti 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské zařízení schopno plnit svoji 
funkci jako celek. 

 
2. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 396/2013/I/1 ze dne 4.6.2013 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po 
kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 
2159 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je dům č. p. 353, pana Jindřich Bakule, a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. 

 
3. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 5/2013/I ze dne 8.1.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 

zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součástí distribuční 
soustavy (vrchní vedení NN a zemní přípojka NN), vstupu a vjezdu pro jejich provozování a 
udržování na p.p.č. 553 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 3.000,- Kč bez DPH. 

 
4. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 901/2012/I/c)  ze dne 20.11.2012  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2348 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 2351/2 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželů Ing. Miroslava a Lenky Vlachových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 
3.800,- Kč bez DPH. 

 
5. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 366/2012/I/3  ze dne 22.5.2012  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a 

kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1135 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou 
jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 1137/1 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Ing. Ph.D. Milana Jelínka a MUDr. Janu Jelínkovou, a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka (investor stavby DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, 
Brno, IČ 282 61 496) za cenu 10.000,- Kč bez DPH.  

 
6. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 531/08/VIII/4/6) ze dne 7.10.2008 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, 

zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 1679/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, 
pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 
1.900,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 84/2015 

Převod hřbitovů do vlastnictví statuárního města Liberec 

Vypořádání časového rozlišení nájmů za hrobová místa související s převodem 
hřbitovů ze společnosti Technické služby města Liberce a.s. na statutární město 
Liberec 
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Znalecký posudek společnosti EQUITA Consulting, s.r.o., ohledně výše újmy 
společnosti Technické služby města Liberce a.s. vzniklé v důsledku darování 
hřbitovů 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. skutečnosti uvedené v důvodové zprávě a skutečnost, že výše časového rozlišení nájmů za 
pronájem hrobových míst na hřbitovech ve vlastnictví statutárního města Liberec byla nově 
upravena na základě kontroly smluv ze strany společnosti Technické služby města Liberce, a. 
s.;  

 
2. skutečnost, že po úpravě činí částka časového rozlišení, která se vztahuje k nájmu hrobových 

míst do 1. 1. 2014: 6,465.665,24 Kč, přičemž z této částky byla již částka ve výši 5,727.748,90 
Kč v roce 2014 uhrazena na bankovní účet statutárního města Liberec a společnost Technické 
služby města Liberce, a. s., by měla statutárnímu městu Liberec uhradit dlužnou částku časově 
rozlišeného nájemného ve výši rozdílu mezi výše uvedenými částkami, tedy 737.916,34 Kč;  

 
3. skutečnost, že došlo k tomu, že byla nalezena nájemní smlouva na pronájem hrobového místa 

uzavřená společností Technické služby města Liberce a.s., která nebyla zadána do systému 
evidence ESO 9 a nepřenesla se proto ani do programu MP Orga a nelze tedy vyloučit, že v 
průběhu výkonu správy hřbitovů mohou být dohledány další takové případy. Nelze proto do 
budoucna vyloučit, že budou dohledány případné další finanční rozdíly v časově rozlišeném 
nájemném;  

 
4. revizní znalecký posudek společnosti EQUITA Consulting, s.r.o., ze dne 5.12.2014 obsahující 

vyčíslení újmy vzniklé společnosti Technické služby města Liberce, a. s., v důsledku darování 
hřbitovů ve výši 1,600.772,- Kč;  

 
5. vyjádření Ing. Šmídy k reviznímu znaleckému posudku společnosti EQUITA Consulting, 

s.r.o., ze dne 15.12.2014;  
 
6. vyjádření společnosti EQUITA Consulting, s.r.o., k vyjádření Ing. Šmídy ze dne 29.1.2015;  
 

s c h v a l u j e   

výši újmy, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. vznikla v důsledku darování 
nemovitého majetku tvořícího hřbitovy nacházejícího se v katastrálních územích Machnín, 
Radčice u Krásné Studánky, Horní Suchá u Liberce (Ostašov), Vesec u Liberce, Horní Růžodol, 
Ruprechtice a Rudolfov a souvisejících práv a povinností ze společnosti Technické služby města 
Liberce a.s. na statutární město Liberec, vyčíslenou ve znaleckém posudku společnosti EQUITA 
Consulting, s.r.o., č. R42767/14 ze dne 5.12.2014 ve výši 1,600.772,- Kč;  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, a Tomáši Kyselovi, 
náměstkovi primátora, 

 
1. zajistit projednání vypořádání částky časového rozlišení, která se vztahuje k nájmu hrobových 

míst do 1. 1. 2014 představenstvem společnosti Technické služby města Liberce, a. s., přičemž 
se navrhuje úhrada částky převodem finančních prostředků na bankovní účet statutárního 
města Liberec;  

 
2. projednat s Městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou vypořádání časově 

rozlišeného nájemného týkajícího se hřbitovů v katastrálním území Vratislavice nad Nisou;  
 
3. písemně informovat představenstvo Technické služby města Liberce, a. s., o vyčíslení újmy 
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vzniklé společnosti Technické služby města Liberce a.s. v důsledku darování hřbitovů dle 
revizního znaleckého posudku společnosti EQUITA Consulting, s.r.o.;  

 
4. informovat představenstvo Technické služby města Liberce, a. s., o návrhu rady města 

vypořádat újmu vzniklou v důsledku darování hřbitovů snížením základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Liberce, a. s..  

USNESENÍ Č. 85/2015 

Dodatek č. 18 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

návrh dodatku č. 18 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonec nad Nisou, a. s., 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 18 ke Smlouvě č. 
10/09/0149.         

T: 02/2015 

USNESENÍ Č. 86/2015 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb při nájmu sloupů veřejného 
osvětlení pro reklamní účely č. SML: 8/12/01011 uzavřené dne 20. 11. 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při nájmu sloupů veřejného osvětlení pro 
reklamní účely č. SML: 8/12/01011 uzavřené dne 20. 11. 2012,  mezi statutárním městem Liberec 
a společností ELSET, s.r.o. z důvodu upřesnění smluvních povinností obou stran, konkretizace 
postupů souvisejících s poskytováním dané služby a upřesnění podmínek odstoupení od smlouvy, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit administraci a podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb při nájmu sloupů 
veřejného osvětlení pro reklamní účely. 

Termín: 2/2015 

USNESENÍ Č. 87/2015 

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 19/11/0095 – U Lesíčka 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením „Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě“, a to mezi Ing. Matějem Horou, Radkem 
Pospíšilem a Ladislavou Pospíšilovou, Luďkem Vodenkou a Mgr. Lenkou Vodenkovou, a 
statutárním městem Liberec. Předmětem dodatku je doplnění  stavby o dopravní značení a 
prodloužení termínu realizace do 31.12.2015;  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě“  

a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě“ předložit 
zastupitelstvu statutárního města Liberce ke schválení   

T: 02/2015 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) „Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 

zakázek ke kontrole   

T: 03/2015 
 
b) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 03/2015 

USNESENÍ Č. 88/2015 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Nové řadové domy – Bosenská 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k uložení připojovacího kabelu 
pro nové veřejné osvětlení “ a to mezi Ing. Světlou Bláhovou a Ing. Janem Šplíchalem, 
Statutárním městem Libercem, sídlem: Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, zapsané 
v registru ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad, IČ: 00262978, DIČ: 
CZ00262978, zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem a Státním pozemkovým úřadem, 
sídlem: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, zastoupeným Ing. Bohuslavem Kabátkem, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, adresa Liberec 3, U Nisy 6a, PSČ 
460 57, jako vlastníkem dotčených pozemků v rámci stavby „Řadové domy Liberec, ul. Bosenská“ 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“    

a  u k l á d á  

1. panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene“ předložit zastupitelstvu statutárního města Liberce ke schválení,   

T: 02/2015 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ před podpisem předložit na odbor 

právní a veřejných zakázek ke kontrole 

T: 02/2015 
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b) zajistit podpisy všech účastněných stran výše uvedeného dokumentu 

T: 04/2015 
 

 

Záměr uzavření plánovací smlouvy - Byty Na Rybníčku - informace o záměru 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

 
USNESENÍ Č. 90/2015 

Vlastnictví vodovodních řadů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

sdělení odboru správy veřejného majetku ze dne 2.2.2015  adresované Teplárně Liberec, a.s.,  

a  u k l á d á  

p. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, a  Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy 
veřejného majetku,  
průběžně informovat Radu města Liberce o aktuálním vývoji předmětné problematiky včetně 
možných variant řešení předmětné problematiky.     

Kontrolní termín: 12/2015 
 

USNESENÍ Č. 91/2015 

Zajištění stavebních dozorů a koordinátorů BOZP na staveništích na akcích 
realizovaných odborem správy veřejného majetku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

variantní řešení č. 1: 
Zajišťování technických dozorů a koordinátorů bezpečnosti práce na staveništi v rozsahu zákona 
309/2006 Sb. včetně zpracování plánů BOZP  staveb realizovaných odborem správy veřejného 
majetku pracovníky odboru správy veřejného majetku a prostřednictvím odborného garanta za tyto 
činnosti - vedoucím odboru správy veřejného majetku Bc. Davidem Novotným, 
    

a  u k l á d á  

 
1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
v souladu se schválenou variantou připravit radě města ke schválení změnu organizační struktury  

Termín: 03/2015 
 
2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
a)  v souladu se schválenou variantou sjednat pojištění odpovědnosti za újmu – obecnou 
 odpovědnost včetně titulu nesprávného úředního postupu, profesní odpovědnost při 
 poskytování odborných služeb – činnost koordinátora BOZP na staveništi a technického 
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 dozoru v minimální výši 10 mil. Kč pro pracovníky odboru správy veřejného majetku 
 vykonávající této činnosti 

Termín: 03/2015 
 
 
b)  v souladu se schválenou variantou zajistit pro činnost koordinátora BOZP  nezbytný software 
 – pomůcku pro koordinátora BOZP spočívající v databázi rizik a pomůcky pro vytvoření 
 plánu BOZP 

Kontrolní termín: 04/2015 

USNESENÍ Č. 92/2015 

Výpůjčka nebytových prostor Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora 
Liberec výpůjčka pozemku na p.p.č. 1437/1"- vyhodnocení nabídek 

Rada města pro projednání 

n e s c h v a l u j e   

nabídku zájemce společnosti ARCHA13 o.p.s., IČ 228 91 161, se sídlem Svárovská 82, 460 10 
Liberec, jakožto výpůjčitele pozemku Liberce p.p.č. 1437/1, k. ú. Růžodol I po dobu 20 let, která 
byla podána na základě zveřejněného záměru výpůjčky nebytových prostor č. j. CJ MML 
209954/14, vyvěšeného pod pořadovým číslem vyvěšení 1330, 

z r u š u j e  

výběrové řízení na „Výpůjčku nebytových prostor – záměr umístění Kaple Smíření – památník 
zajateckého tábora Liberec, na pozemku Liberce p.p.č. 1437/1, k. ú. Růžodol I po dobu 20 let“, 
vyvěšeného pod pořadovým číslem vyvěšení 1330, 

a  u k l á d á  

1. Tomášovi Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit radě města možné varianty dalšího využití prostoru navrhovaného na „Výpůjčku 
nebytových prostor – záměr umístění Kaple Smíření – památník zajateckého tábora Liberec, na 
pozemku Liberce p.p.č. 1437/1, k. ú. Růžodol I po dobu 20 let“.  

KT: 12/2015 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předat projekt odboru strategického rozvoje a dotace, za účelem založení rozvojového projektu dle 
směrnice o projektovém řízení. 
 

USNESENÍ Č. 93/2015 

Žádost Moravské galerie v Brně 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

žádost Moravské galerie v Brně 

s c h v a l u j e  

darování dvou vyřazených herních prvků – „Plachetnice“ a „Zeměkoule“ do sbírkového 
uměleckoprůmyslového fondu Moravské galerie v Brně    

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
uzavřít ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek s Moravskou galerií v Brně smluvní 
dokument o darování dvou vyřazených herních prvků - „Plachetnice“ a „Zeměkoule“ do 
sbírkového uměleckoprůmyslového fondu Moravské galerie v Brně.   

T: 02/2015 

USNESENÍ Č. 94/2015 

Výpůjčka nebytových prostor za účelem provozování galerie - vyhodnocení 
nabídek 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e   

nabídku zájemce společnosti ARCHA13 o.p.s., IČ 228 91 161, se sídlem Svárovská 82, 460 
10 Liberec jakožto výpůjčitele nebytových prostor p.p.č.1, k.ú. Liberec, za účelem, provozování 
galerie (Zapomenuté dějiny města Liberce), která byla podána na základě zveřejněného záměru 
výpůjčky nebytových prostor č.j. CJ MML 209944/14, vyvěšeného pod pořadovým číslem 
vyvěšení 1329, 

z r u š u j e  

výběrové řízení na „Výpůjčku nebytových prostor p.p.č.1, k. ú. Liberec, za účelem, provozování 
galerie (Zapomenuté dějiny města Liberce)“, vyvěšeného pod pořadovým číslem vyvěšení 1329, 

a  u k l á d á  

PhDr. Mgr. Ivanovi Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit radě města možné varianty dalšího provozování výstavy „Zapomenuté dějiny města 
Liberce“. 

KT: 12/2015 
 

 

 

USNESENÍ Č. 95/2015 

Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s předloženým vyúčtováním dotace na podporu recyklace odpadů od příjemců dotace 
 
1. Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1 
2. Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p. o. 
3. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o., Riegrova 16, Liberec 1 
4. Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3 
5. ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17 

a  u k l á d á  

Tomášovi Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec. 



 
 
 

10

 

T: 02/2015 

 

USNESENÍ Č. 96/2015 

Doplnění signálních programů pro řadiče LB.18 křižovatky Hodkovická 
Mařanova a LB.16 křižovatky Jablonecká Kunratická a úprava nasvětlení 
přechodů křižovatky LB.16 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Záměr doplnění signálního programu o prodloužení času pro přecházení chodců pro řadič 
 LB.18 křižovatky Hodkovická x Mařanova a zajištěním jeho zkušebního provozu,  
 
2. Záměr doplnění nového signálního programu  spočívající v úpravě nastavení nočního režimu 
 pro řadič LB.16 křižovatky Jablonecká x Kunratická včetně posouzení stávajícího  osvětlení a 
 případného zajištění návrhu doplnění nasvětlení přechodů v obvodu řadiče křižovatky  LB.16 
 na silnici Jablonecké,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit veškeré legislativní 
postupy a  realizaci navržených usnesení, 

Kontrolní termín: 12/2015.   
 
 
 

USNESENÍ Č. 97/2015 

Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných 
optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby 
„Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ s Povodím Labe, státním 
podnikem 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

1. s uzavřením Smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s Povodím Labe, 
státním podnikem podle vzoru, uvedeného v příloze č. 1 pro darovaný nemovitý majetek 
tvořený ochrannými optotrubkami pro umístění optických kabelů vč. příslušenství, 
vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ 
statutárnímu městu Liberec na náklady společnosti  VYDIS, a. s., se sídlem 5. května 16, Dolní 
Břežany, PSČ 252 41, IČ: 246 60 345  

2. se seznamem dotčených pozemků, na které budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnost inženýrské sítě dle bodu 1), uvedeným v příloze č. 2 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. předložený návrh textu „Vzorové Smlouvy o zřízení věcného břemene“,  
2. předložený seznam dotčených pozemků 
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a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
 
a) „vzorovou Smlouvu o zřízení věcného břemene“ předložit Zastupitelstvu města Liberce ke 

schválení,   
 
b) seznam dotčených pozemků předložit Zastupitelstvu města Liberce ke schválení 
 

   T: 02/2015 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 

zakázek ke kontrole   

T: 03/2015 
 
b) po schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v zastupitelstvu města zajistit oboustranný 

podpis výše uvedeného smluvního dokumentu na všechny dotčené pozemky uvedené v příloze 
č. 2 

T: 05/2015 

USNESENÍ Č. 98/2015 

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků 

1. Rada města dne 10.2.2015 neschvaluje záměr prodeje p.p.č.4978/2, k. ú. Liberec formou  
výběrového řízení za cenu 189.000,- Kč. 

2. Rada města 10.2.2015 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 705/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č.705/4, k. ú. 
Rochlice u Liberce za cenu cca 39.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 
 

3. Rada města dne 10.2.2015 neschvaluje záměr prodeje pozemků  p.č.765/2, 766/1, 766/5, 
767/1, 773/2,  k. ú. Rochlice u Liberce za cenu cca 515.000,- Kč formou výběrového řízení. 

 
4. Rada města dne 10.2.2015 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 885/1, k. ú.  

Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 279.000,- Kč ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 874/1, k. ú. Rochlice u Liberce za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 

5. Rada města dne 10.2.2015 neschvaluje prodej části pozemku p. č. 631/2, p.p.č.631/3 a 
pozemku p. č. 825/44, k. ú. Staré Pavlovice formou výběrového řízení za cenu cca 796.000,- 
Kč. 

 
6. Rada města dne 10.2.2015 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1443/86,  k. ú. 

Ruprechtice za cenu cca 258.000,- Kč formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
pozemků p. č. 1443/136, 1443/135 a 1443/82 za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

7. Rada města dne 10.2.2015 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.82, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení za cenu cca 33.000,- Kč. 

8. Rada města dne  10.2.2015   neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 142/1, k. ú. Starý   
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku  p.č.142/73, k. ú. 
Starý Harcov za cenu cca 18.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
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9. Rada města dne 10.2.2014 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1608/3, k. ú. Starý 

Harcov (p.p.č.1607/1 vyřazen z privatizace) formou výběrového řízení za cenu 274.000,- Kč. 
 

10. Rada města dne 10.2.2015  neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.1674/1, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 87.000,-
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
11. Rada města dne 10.2.2014 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1556/5,  k. ú. Vesec 

u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 1552/6, k. ú. 
Vesec u Liberce za cenu cca 492.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
12. Rada města dne 10.2.2014 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.665, k. ú.  Radčice u 

Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousedících 
pozemků za cenu cca 167.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit informování jednotlivých žadatelů dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 99/2015 

Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

výpůjčku části pozemku p. č. 1094/1 – 45m2  (údržba pozemku), v k. ú. Horní Růžodol na dobu 
neurčitou pro manžele Denisu Křížkovou  a Petra Křížka  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k informování žadatelů. 

T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 100/2015 

Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

ukončení Nájemní smlouvy 268 N 03/41 (reg. č. 2501/05/0201) na část pozemku p. č. 5390, v k. ú. 
Liberec pro pana Vladimíra Černého,  
dohodou ke dni 31.1.2015 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k ukončení smlouvy dohodou. 

T: neodkladně 
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Majetkoprávní operace - pronájem pozemku - Klub biatlonu Ruprechtice 

Staženo z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 101/2015  

Majetkoprávní operace - služebnosti  

1. Rada města dne 10.2.2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné  břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelová přípojka NN/  na 
pozemku/cích/p. č. 1122,  k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10.000,-Kč bez DPH. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek.  
 

2. Rada města dne10.2.2015  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné  břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /zemní kabelová přípojka NN/  na 
pozemku/cích/p. č. 984,  k.ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1.100,- Kč bez DPH. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
3. Rada města dne10.2.2015  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné   břemeno 

služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy / zemní kabelová přípojka NN/  na 
pozemku/cích/p. č. 5839,  k.ú. Liberec, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 15.000,-Kč bez DPH. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti 
se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 
 

4. Rada města dne 10.2.2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné   břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /zemní kabelová přípojka NN/  na 
pozemku/cích/p. č. 275,  k.ú. Karlinky, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1.600,-Kč bez DPH. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti 
se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 
 

5. Rada města dne 10.2.2015  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
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úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /vrchní vedení NN/  na 
pozemku/cích/p. č. 440, k. ú. Horní Suchá u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 1.000,- bez DPH. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

6. Rada města dne 10.2.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku p. č. 5976/1, k. ú. Liberec, na dobu životnosti inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemku p.č.5343, k. ú. Liberec, kterým je v současné době: HAVAX, a.s., se 
sídlem Ruprechtická 732/8, Liberec I - Staré Město, 460 01  Liberec, IČ: 183 85 982. 
Předpokládaná cena za  zřízení služebnosti je 10.000,- bez DPH, konečná cena bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. 

 
7. Rada města dne 10.2.2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné   břemeno 

služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelová smyčka NN - zemní 
kabelová přípojka/   na pozemku/cích/ p.č.1539, k.ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ  Distribuce, a. 
s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
13.600,- Kč bez  DPH. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  
Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

8. Rada města dne 10.2.2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné  břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelová smyčka NN - zemní 
kabelová přípojka/   na pozemku/cích/ p. č. 323, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
1.000,- Kč bez DPH. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  
Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

9. Rada města dne 10.2.2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /zemní kabelová přípojka NN/  na 
pozemku/cích/p. č. 20, 48,  k. ú. Karlinky, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035.  Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 20.200,- Kč bez DPH. Konečná  
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti 
se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

10. Rada města dne 10.2.2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /zemní kabelová přípojka NN/  na 
pozemku/cích/p. č. 168,1443/86, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035.  Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 27.200,- Kč 
bez DPH. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
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břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

11. Rada města dne  10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní, kanalizační, plynovodní přípojky, podzemní 
přípojky NN, přípojky O2 Czech Republic a přípojky UPC, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 5765/2, 5766/1, k. ú. Liberec, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 604, 605 k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době 
Stavební bytové družstvo SEVER, Lípová 596/7, Liberec IV- Perštýn, 46031, Liberec, IČ: 
00042579. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 24.890,- Kč bez DPH. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 
 

12. Rada města dne  10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení  kanalizační stoky a  4 vodovodních přípojek, včetně 
příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 6115/1, k .ú. 
Liberec, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 4275/2, 4275/4 k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je 
v současné době DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, PSČ: 60200, IČ: 28261496 a 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4275/1, k. ú. Liberec, stavby bez čp/ce, jiná st. na 
pozemku p. č. 4275/2, k. ú. Liberec a stavby bez čp/ce, jiná st. na pozemku p. č. 4275/4, k. ú. 
Liberec, kterým je v současné době Polan David Ing. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 13.040,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
13. Rada města dne 10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 872/1, 873/1, 887, k. ú. Ruprechtice, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 2195/2 k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem jsou v současné 
době Holec David a Holcová Michaela. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 7.280,- 
Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

14. Rada města dne 10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 630, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 649/2 k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době 
Plašilová Lenka Ing. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. 
Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti 
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
15. Rada města dne  10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 787, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch 
vlastníka pozemku  p. č. 856 k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem jsou v současné době 
Černík Jakub a Červenková Michaela. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- 
Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
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faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

16. Rada města dne  10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky a podzemní přípojky 
NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 
26, k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 17/1 k. ú. Karlinky, jehož vlastníkem 
jsou v současné době Chramosta Michal Ing. a Chramostová Aneta Mgr. Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 10.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

17. Rada města dne 20. 1. 2015 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. 
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, 
opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka podzemního 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 245, k. ú. 
Karlinky, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 31.400,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

18.  Rada města dne 20. 1. 2015 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. 
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, 
opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka podzemního 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 437, k. ú. 
Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 2.500,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena  na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

  
19. Rada města dne 10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo uložení  vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 224/1, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 240 k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné době 
Kuliš František. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 
 

20. Rada města dne 20. 1. 2015 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. 
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, 
opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka podzemního 
vedení VN ), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 782/1, k. ú. 
Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
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dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek.  
 

21. Rada města dne 20. 1. 2015 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. 
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, 
opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení 
NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2223/1, k. ú. Vesec u 
Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky 
složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 102/2015 

Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti 

1. Rada města po projednání dne 10.2.2015: 
a) zrušuje usnesení č. 712/2012 - X/1 ze dne 18.9.2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN + pilíř), vstup a vjezd pro provoz a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 3015/1 k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se 
zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek.  

 
2. Rada města po projednání dne 10.2.2015: 
a) zrušuje usnesení č. 47/2015 – 6 ze dne 20.1.2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo  uložení  vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na 
pozemku/cích p.p.č.147, k. ú. Ostašov u Liberce na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 192/12, k. ú. Ostašov u Liberce, kterým je v současné době: 
Mencl David. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 5.000,- bez DPH. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného  interního předpisu. 

 
3. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 38/2014/27 ze dne 21. 1. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
560/1, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 687, 688, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné době 
StemCon, a. s., Soukenné nám.  157/8, Liberec, II-Nové Město, 46001 Liberec, IČ: 25592297, 
za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě.  

 
4. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 593/2013/23 ze dne 27. 8. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1094/1, 
k. ú. Horní Růžodol na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 868/4, 868/5, k. ú. Horní Růžodol, kterým jsou v současné době Vursta Daniel a 
Vurstová Monika, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě.  

 
5. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 656/2011/XIII/7 ze dne 20. 9. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1402, 
k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 991/1, k. ú. Růžodol I, kterým je 
v současné době PERISINALE, a. s., Kateřinská 235, Stráž nad Nisou, 46303 Stráž nad Nisou, 
IČ: 29022304, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě.  

 
6. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 697/2013/11 ze dne 17. 9. 2013 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení  vodovodní přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 87/5, k. 
ú. Nové Pavlovice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 92/2, k. ú. Nové Pavlovice a budovy č. p. 358, Liberec XIII - Nové Pavlovice, 
na pozemku p. č. 92/2, k. ú. Nové Pavlovice, kterým je v současné době Kořínková Lucie, za 
cenu 1.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě.  

 
7. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 117/2010/11 ze dne 2. 3. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a 
výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 1051/5, 1891/2, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 41.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
8. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 1109/2014/6 ze dne 2. 12. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizačního potrubí, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 123, k. ú. Karlinky ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 167, k. ú. 
Karlinky a budovy č. p. 7 na pozemku p. č. 167, k. ú. Karlinky, jehož vlastníkem je v současné 
době Hnízdil Jiří Ing., za cenu 1000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě.  

 
9. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 446/2012/VIII/6 ze dne 5. 6. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na 
pozemku p. č. 147, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 191/1, 191/2, 
k. ú. Ostašov u Liberce, kterým je v současné době Ing. Petr Staněk a MUDr. Lucie Staňková, 
za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě.  

 
10. Rada města po projednání dne 10. 2. 2015:  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/28 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 

inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a 
výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 23/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 11.300,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti 
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 103/2015 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, 
Švermova 100 za období roků 2012 a 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013. 

USNESENÍ Č. 104/2015 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, 
Jabloňová 446/29, příspěvková organizace za období roků 2012 a 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 
446/29, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013. 

USNESENÍ Č. 105/2015 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace o nerovnoměrné 
čerpání příspěvku na provoz v roce 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytování nerovnoměrných měsíčních příspěvku na provoz Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkové organizace, v roce 2015 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury a 
sociálních věcí, seznámit Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec.                          

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 106/2015 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele 
s čerpáním investičního fondu v roce 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec do výše 460.000,-
Kč vč. DPH na pořízení osvětlovacího pultu dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury a 
sociálních věcí, 
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písemně seznámit ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 107/2015 

Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace o nerovnoměrné 
čerpání příspěvku na provoz v roce 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytování nerovnoměrných měsíčních příspěvků na provoz Zoologické zahradě Liberec v roce 
2015 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury a 
sociálních věcí, seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec.             

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 108/2015 

Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace o souhlas s přijetím 
dědictví 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

podle § 27 odst. 5 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění s tím, aby Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace nabyla do svého 
vlastnictví finanční prostředky ve výši 10.000 Kč, které jí odkázala zůstavitelka Zdeňka Berková 
ve své závěti 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury a 
sociálních věcí, 
seznámit MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, s usnesením Rady města 
Liberec.                               

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 109/2015 

Personální obsazení Komise pro občanské obřady a záležitosti, Komise 
humanitní, Komise zdravotní a sociální, Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Rada města po projednání 

j m e n u j e   

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů členy čtyř komisí v gesci odboru školství, kultury a sociálních věcí 
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takto: 
 

Komise pro občanské obřady a záležitosti 
 

1. Irena Jirásková - předsedkyně  
2. Milena Barthová 
3. Simona Baťová 
4. Zdenka Drobníková 
5. Marie Fantová 
6. MgA. Hana Kašparová 
7. Jaroslava Kašparová 
8. Mgr. Květoslava Morávková 
9. Mileva Pešanová 

10. Mgr. Lenka Polívková 
11. Mgr. Olga Preclíková 
12. Lenka Šotolová 
13. Hana Vimmerová 
14. Věra Vítečková 
15. Ludmila Zelinková 

 
 
 

Komise humanitní  
1. Karel Bradáč 
2. Bc. Halina Doležalová 
3. Vítězslav Kvapil 
4. Renata Říhová 
5. Lenka Tarabová 
6. Bc. Vladimíra Řáhová 

 
 
 

Komise zdravotní a sociální  
1. MUDr. Kateřina Absolonová - předsedkyně 
2. Bc. Lenka Bobvošová 
3. Lukáš Průcha 
4. Petra Vokasová 
5. Jana Zobínová 
6. Bc. Lukáš Poruba 
 

 
Komise pro kulturu a cestovní ruch 

1. Pavla Haidlová  
2. Mgr. Jiří Křížek 
3. MVDr. David Nejedlo 
4. Jana Vančatová 
5. Filip Zeman 
6. Ing. Lenka Červová 

 
 

 a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury a 
sociálních věcí, zajistit jmenování členů komisí. 
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                                                                                                          T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 110/2015 

Smlouva o spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

smlouvu o spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem  

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření smlouvy o 
spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Institutem umění - Divadelním ústavem. 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 111/2015 

Ukončení procesu pořizování změny územního plánu č. 77 - záměr realizace 
senior komplexu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Ukončení procesu pořizování změny územního plánu č. 77“ k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města ukončit proces pořizování změny územního plánu č. 77 – záměr realizace 
Senior komplexu 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora primátora, předložit uvedený materiál k projednání 
v Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26.2.2015 

 

USNESENÍ Č. 112/2015 

Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy - činnost Jednotného 
kontaktního místa v roce 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s přijetím neinvestiční dotace na výkon činnosti Jednotného kontaktního místa v roce 2015 
v celkové výši 300.000,- Kč. 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit ke schválení zastupitelstvu města dne 
26. 2. 2015. 

T: 26. 2. 2015 
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USNESENÍ Č. 113/2015 

Žádost o povolení použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města firmě Peugeot Club Amis de Lion, z. s., zastoupenou panem Miloslavem 
Lukešem 

a  u k l á d á  

Petrovi Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, vyrozumět žadatele o usnesení rady 
města. 

 T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 114/2015 

Odvolání stávající a jmenování nové redakční rady Libereckého zpravodaje 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

stávající redakční radu Libereckého zpravodaje ve složení: Mgr. Martina Rosenbergová, Mgr. Jiří 
Šolc, Ing. Jiří Rutkovský, Ing. Petr Černý, Bc. Michael Dufek, Mgr. Dana Lysáková, Pavel 
Chmelík  

a  p o v ě ř u j e  

Petra Neuhäusera, vedoucího odboru kancelář primátora, ve spolupráci s Pavlem Chmelíkem, 
referentem odd. tiskového a vnějších vztahů, sestavením redakční rady s přihlédnutím 
k doporučení, zpracovaným sdružením Oživení, o. s., pro vydávání periody samosprávami. 
 

USNESENÍ Č. 115/2015 

Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám za jejich aktivní činnost pro statutární město Liberec 
při zajišťování občanských obřadů a návštěv jubilantů v období měsíců prosince 2014 a ledna 
2015 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vyplatit tyto peněžité dary v zúčtovacím období 
měsíce února 2015. 
 

USNESENÍ Č. 89/2015 

Aktualizace směrnice rady č. 13RM Zásady zpracování, oběhu, kontroly, 
evidence a zpřístupnění smluv statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

směrnici č. 13RM Zásady zpracování, oběhu, kontroly, evidence a zpřístupnění smluv 
statutárního města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zaměstnance MML s aktualizovanými 
předpisy.  

Termín: ihned 
 

 
I.  Výroční zpráva o činnosti MML v oblasti poskytování informací za rok 2014 dle zákona č.   
    106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
II. Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2014 
 

 

Přílohy:  k usnesení č. 89/2015 
 k usnesení č. 105/2015 

  k usnesení č. 106/2015 
  k usnesení č. 107/2015 
  k usnesení č. 108/2015 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 24. února 2015 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 

 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                           V Liberci dne  12.2.2015 

     Účinnost od  12.2.2015   

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 

 

 

Směrnice rady č. 13 RM 

Zásady zpracování, oběhu, kontroly, evidence a 
zpřístupnění smluv statutárního města Liberec 

 

 

 

 Jméno a příjmení Datum 

Zpracoval Mgr. Lucie Šťastná 12.1.2015 

Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 12.1.2015 

Schválil RM usnesením č. 89/2015 10.2.2015 
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1. Účel a předmět úpravy 

1. Vzhledem k potřebě jednotné a centralizované evidence uzavíraných smluv na 
statutárním městě Liberec (dále jen „SML“) je zaveden systém Centrální evidence 
smluv SML. Tato směrnice upravuje postupy při zpracování, oběhu, kontrole, evidenci 
a zpřístupnění smluv uzavíraných statutárním městem Liberec. 

  

2. Působnost 

1. Tato směrnice se vztahuje na veškeré smlouvy uzavírané jménem SML s výjimkou 
smluv pracovních, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o 
srážkách ze mzdy, smluv o půjčce ze sociálního fondu, dohod o výkonu pěstounské 
péče. 

2. Pro evidenci dodatků smluv a dalších listin se smlouvou souvisejících (např. 
odstoupení, výpověď, ručitelské prohlášení apod.) platí pravidla uvedená v této 
směrnici obdobně.  

3. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance SML a uvolněné funkcionáře SML, 
kteří se v rámci výkonu své funkce zabývají realizací a evidencí smluv, a zároveň 
definuje činnosti v rámci centrální evidence smluv SML. 

 

3. Zkratky a pojmy: 

Croseus softwarový nástroj, kterým se provádí systém elektronické řídící 
kontroly 

ES Modul Evidence smluv v Ekonomickém informačním systému GINIS, 
pozor v ekonomickém systému je pro modul používána zkratka SML 

e-Spis systém elektronické spisové služby 

garant oblasti dle Organizačního řádu = primátor, náměstek primátora, tajemník 

garant webových 
stránek 

referent propagace a komunikace s veřejností odboru Kanceláře 
primátorky 

hlavní účetní pracovník odboru ekonomiky oddělení informační soustavy a daní 

KP MML Odbor Kancelář primátorky Magistrátu města Liberec 

MML Magistrát města Liberec 

OE MML Odbor ekonomický Magistrátu města Liberec 
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PR MML Odbor právní a veřejných zakázek Magistrátu města Liberec 

RM Rada města Liberec 

SML statutární město Liberec 

spisový uzel vychází z terminologie e-Spis – zaměstnanec sekretariátu 

ZM Zastupitelstvo města Liberec 

zpracovatel vychází z terminologie e-Spis – zaměstnanec, který návrh smlouvy 
pořídí, a dále s ním pracuje 

správce rozpočtu pracovník odboru ekonomiky 

 

4. Pravomoci a odpovědnost 

1. Vedoucí odboru odpovídá za řádné zaevidování návrhu na uzavření smlouvy (dále jen 
„návrh smlouvy“) a smlouvy v e-Spis, Croseu a v ES podle pravidel uvedených v této 
směrnici a za udržování aktuálního stavu informací evidovaných k dané smlouvě.  

2. Vedoucí odboru je oprávněn nahlížet v ES do přehledu uzavřených smluv v rámci 
odboru, který řídí. V případě nepřítomnosti se tato práva a povinnosti vztahují na 
zástupce pověřeného k zastupování. 

3. Vedoucí odboru odpovídá za to, že všechny výtisky smlouvy jsou obsahově shodné se 
schváleným návrhem smlouvy. 

4. Zpracovatel je oprávněn číst v ES své smlouvy. 

5. Odbor právní a veřejných zakázek je odpovědný za kontrolu návrhu smluv. Dále 
poskytuje konzultace v právní oblasti zpracovatelům a v rámci této činnosti napomáhá 
řešení nejasností při zadávání smluv. 

6. Statutární zástupce, náměstci primátora, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky, 
správce rozpočtu, hlavní účetní, zaměstnanec archivu, vedoucí odboru právního a 
veřejných zakázek a pověření pracovníci odboru PR, jsou oprávněni číst veškeré 
smlouvy zavedené do ES. 

 

5. Zpracování návrhu smlouvy 

1. Návrh smlouvy zpracovává SML nebo druhý účastník smluvního vztahu.  

2. Vedoucí odboru zajistí projednání návrhu smlouvy. 

3. Vedoucí odboru zajistí, aby projednaný návrh smlouvy byl po projednání bez 
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zbytečného odkladu předložen před podpisem smlouvy ke kontrole odboru právnímu a 
veřejných zakázek. 

4. Vedoucí příslušného odboru je garantem toho, že: 

a) obsah smlouvy a předmět závazku vyplývající z předloženého návrhu smlouvy je 
sjednán v souladu s platnými právními předpisy, vztahujícími se k práci jím 
vykonávané a rozhodnutími orgánů města (např. Rady města Liberec, dále jen 
„RM“; Zastupitelstva města Liberec, dále jen „ZM“, atp.); 

b) předkládaný návrh smlouvy je po stránce věcné a obsahové úplný; 

c) věcné plnění na základě předkládaného návrhu smlouvy je v souladu 
s plánovanými a odůvodněnými potřebami SML; 

d) k předkládanému návrhu smlouvy jsou přiloženy všechny potřebné nebo 
požadované listiny (např. rozhodnutí orgánů města – výpis z usnesení ZM, RM, u 
majetkoprávních operací doložky o zveřejnění záměru, výpis z obchodního 
rejstříku nebo jiné obdobné doklady opravňující k podnikání, povinné přílohy 
podle zvláštních předpisů – např. zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o 
zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, atp.). 

5. Zpracovatel uvede v textu smlouvy údaj o tom, v kolika výtiscích se smlouva 
vyhotovuje, a v případě smlouvy podmíněné rozhodnutím RM nebo ZM též doložku o 
schválení včetně čísla usnesení a jeho data. 

 

6. Kontrola a oběh návrhu smlouvy 

1. Za kontrolu a úplnost předloženého návrhu smlouvy před jejím podpisem odpovídají: 

a) po stránce věcné a obsahové – vedoucí věcně příslušného odboru MML; 

b) po stránce právní – pověřený pracovník PR MML. Tento pracovník s potřebnými 
kvalifikačními předpoklady, je profesním – odborným garantem toho, že 
předkládaný návrh smlouvy splňuje veškeré právní požadavky vyplývající 
z příslušných kogentních ustanovení platných právních předpisů a rozhodnutí 
orgánů města. Je odborným garantem posouzení právních dopadů na SML 
vyplývajících z plnění smlouvy.  

2. Na odboru ekonomickém si zjistí, zda z finančního plnění vyplývajícího ze smlouvy 
vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Tuto informaci promítne do návrhu 
smlouvy. 

3. Právní posouzení a kontrolu návrhu smlouvy předloženého příslušným odborem MML 
stvrzuje pověřený pracovník PR MML v rámci softwaru Croseus. 
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4. V případě zjištění právních vad nebo jiných nedostatků, které by měly být před 
podpisem smlouvy odstraněny, vrátí pověřený pracovník PR MML předložený návrh 
smlouvy k dopracování – opravám. Opravený návrh smlouvy je poté opětovně 
předložen ke kontrole PR MML. 

5. Zpracovatel poté pořídí další výtisky smlouvy a opatří je uzávěrou (přelepka, razítko) 
s podpisem vedoucího odboru a jeho parafou na každé stránce smlouvy. Součástí 
návrhu smlouvy je i Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem 
závazku (vytištěný ze softwaru Croseus). 

6. Smlouvy, které vyžadují schválení orgánem města, jsou předkládány k právní kontrole 
po schválení usnesení. Poté se dokument předává k podpisu, viz body níže.  

7. V případě podpisu smlouvy vedoucím odboru nebo garantem oblasti, postoupí 
zpracovatel složku oprávněné osobě k podpisu.  

8. V případě podpisu statutárním zástupcem města, postoupí vedoucí odboru nejprve 
složku ke schválení garantu oblasti. Sekretariát garanta oblasti poté předá složku na 
spisový uzel KP. 

9. Po podpisu smlouvy statutárním zástupcem se celá složka vrací zpět příslušnému 
odboru. Zpracovatel vloží do e-Spis návrh smlouvy a další listiny (viz čl. 5, odst. 4, 
písm. d) a vypraví ji druhé straně, nebyla-li smlouva druhou stranou dosud datována a 
podepsána. 

 

7. Podpis smlouvy 

1. Pokud je předložený návrh smlouvy bez připomínek PR MML, zajistí vedoucí věcně 
příslušného odboru její podpis. Každou stránku návrhu smlouvy opatří svou parafou. 

2. Pokud je předložený návrh smlouvy bez připomínek PR MML, pak osoba oprávněná 
k podpisu za SML, dle stanoveného podpisového oprávnění, předložený návrh 
smlouvy podepíše s tím, že k podpisu vždy připojí datum podepsání smlouvy. 

3. Za SML mohou smlouvy uzavírat – podepisovat osoby k tomu oprávněné dle platného 
podpisového řádu nebo na základě plné moci udělené primátorem města. 

 

8. Evidence smluv 

1. Po podpisu smlouvy oběma stranami zaeviduje zpracovatel smlouvu v e-Spis a poté 
v ES GINIS.  
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2. Podrobný popis evidence smluv vč. výčtu všech povinných položek, které se k dané 
smlouvě zaznamenávají je popsán v příloze č. 3 této směrnice – Manuál evidence 
smluv statutárního města Liberec. 

 

9.  Archivace smluv 

1. Originál smlouvy vč. Záznamu o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem 
závazku se zakládá v centrální spisovně MML. 

2. Smlouva musí být předána k archivaci do 10 dnů od podpisu. 

3. Za přehledný způsob archivace smluv a za jejich kompletnost odpovídá odbor 
kancelář tajemníka, pod který spisovna spadá. Pokud předávaná složka nebude 
kompletní, pracovník spisovny odmítne její převzetí do archivu. 

 

10.  Zpřístupnění smluv 

1. Originály smluv nebo úředně ověřené kopie založené v archivu budou zapůjčeny na 
základě výjimky udělené tajemníkem. 

2. Pro potřebu kontrolních orgánů, pro soudní či správní řízení a obdobné právní akty, 
budou poskytovány úředně ověřené kopie.  

3. Zpřístupnění smluv uzavřených před 1. 5. 2012 se: 

a) zastupitelům města umožní na základě žádosti podané kanceláři tajemníka. 
Součástí žádosti je čestné prohlášení, jehož text je uveden na formuláři, který je 
přílohou č. 2 této směrnice.  

b) veřejnosti umožní v souladu s pravidly pro poskytování informací a podmínkami 
práva svobodného přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

11. Zveřejňování smluv na webu města 

1. Dle usnesení rady města č. 240/2012 jsou s účinností od 1. 5. 2012 všechna smluvní 
ujednání zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec. 

2. Smlouvy se zveřejňují na webových stránkách města v rubrice/složce, nazvané 
„Smlouvy SML“.  Základní členění složky je:  

a) podej a pronájem majetku města; 

b) nákup majetku do vlastnictví města; 
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c) investice a opravy; 

d) služby a dodávky; 

e) dotace, granty a příspěvky; 

f) veřejnoprávní smlouvy; 

g) smluvní vztahy ostatní. 

3. Pověřený pracovník příslušného odboru odešle garantu webových stránek ke 
zveřejnění scan smlouvy, hned po jejím zaevidování, spolu s vyplněnou tabulkou 
podle přílohy č. 4 této směrnice. Garant webových stránek zajistí zveřejnění 
dokumentu na webových stránkách města do příslušné rubriky podle typu smlouvy. 
Lhůta pro vložení je maximálně 30 dnů od podpisu, případně od doručení smlouvy 
statutárnímu městu.  

4. Veškeré smlouvy musí obsahovat ustanovení o souhlasu s uveřejněním smluv: 

„Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této smlouvě.“ 

5. Údaje, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb. osobními údaji a ustanovení smluv, která 
budou přímo ve smlouvě označena jako obchodní tajemství, případně části smluv 
obsahující údaje o utajovaných skutečnostech, dle platné legislativy, budou 
anonymizovány/znečitelněny jejich začerněním. Znečitelnění zabezpečí odpovědná 
osoba věcně příslušného odboru.  

6. Zveřejnění nepodléhají smlouvy o nájmu bytů, pracovně právní vztahy (pracovní 
smlouvy a dohody o pracovní činnosti a provedení práce), smlouvy zabezpečující 
přenesený výkon státní správy, smlouvy zabezpečující opatření v době krizových 
situací dle zákona a činnosti v době vyhlášení krizového stavu, smlouvy na věcná 
břemena, smlouvy o poskytnutí dotací z účelových fondů města a vystavené 
objednávky. 

7. Ustanovení této kapitoly se nedotýkají povinností zveřejňování smluv podle zvláštních 
zákonů (např. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 

12. Závěrečná ustanovení 

1. Pravidla pro zpřístupnění smluv podle této směrnice se nevztahují na smlouvy, které 
podléhají utajení ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 
skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu 

Verze 
Datum 
vydání 

Č. 
usnesení 

rady 
města 

Účinnost  Popis změny / revize Zpracovatel 

1. 3.12.2013 1028/2013 1.1.2014 nový dokument Mgr. Lucie Šťastná 

2. 24.7.2014 744/2014 1.8.2014 
vložením kap. 12 zrušen 

Oběžník taj. 1/2012 
Mgr. Lucie Šťastná 

3. 12.2.2015 89/2015 12.2.2015 

Úprava směrnice z důvodu 
zavedení systému Croseus, 
zrušen čl. 6 Průvodní list 
smlouvy, změna přílohy 
č.  1 VZOR - Záznam o 
provedení předběžné řídící 
kontroly před vznikem 
závazku. Upraven čl. 10 a 
11 směrem k usnesení RM 
č. 240/2012. 

Mgr. Lucie Šťastná 
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statutární město Liberec  Příloha č. 2 směrnice 13RM 

 
Žádost člena zastupitelstva města o nahlédnutí do smlouvy 

 
 

Odbor kanceláře tajemníka MML  
- k rukám vedoucího oddělení komunikace a informací 
 
V souladu se směrnicí rady č. 13RM Zásady zpracování, oběhu, kontroly, evidence a zpřístupnění 
smluv statutárního města Liberec, žádám o nahlédnutí do smlouvy (smluv) evidenční číslo 
..........................................……………………………………………………..….. v této žádosti 
uvedených, abych se mohl (mohla) seznámit s jejím (jejich) obsahem.  
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

 
Já, ......................................................................, člen Zastupitelstva města Liberec, číslo průkazu 
zastupitele: .........................., datum narození ............................., prohlašuji, že jsem si vědom 
(vědoma) toho, že smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a 
............................................................................ o ...................................................................., 
která mi byla zpřístupněna, může obsahovat skutečnosti, které 
  
- jsou předmětem obchodního tajemství podle §§ 17, 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

- jsou předmětem ochrany podle ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (ochrana osobnosti)  

- jsou předmětem ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

- jsou předmětem ochrany nebo utajování z jiných, právními předpisy podložených důvodů.  
 
Jsem si vědom (vědoma) toho, že nejsem oprávněn (oprávněna) poskytnout takto chráněné nebo 
utajované skutečnosti třetí osobě, ledaže by takové právo nebo povinnost byly uloženy zákonem a 
že postup v rozporu s tímto čestným prohlášením může mít za následek občanskoprávní příp. 
trestněprávní odpovědnost (postih).  
 
Současně prohlašuji, že uhradím veškeré škody, které v důsledku mého prokazatelného porušení 
zákonných povinností souvisejících s ochrannou chráněných, nebo utajovaných skutečností 
související se zpřístupněním shora uvedené smlouvy (uvedených smluv), vzniknou Statutárnímu 
městu Liberec.  
 
V Liberci dne: …………………………. 
 
 
 

______________________________  
           vlastnoruční podpis zastupitele města 
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Manuál evidence smluv statutárního města Liberec 

 

Veškeré zkratky a pojmy jsou vysvětleny v příslušné směrnici. 

1. Po podpisu smlouvy oběma stranami zaeviduje zpracovatel smlouvu v e-Spis (pokud již 
nebyla zaevidována podatelnou), vyplní složku „Profil“ a nechá dokument osamostatněný 
(tzn., nevkládá jej do příslušného spisu). Formu dokumentu vybere „analogovou“. 
Smlouva se scanuje, až po evidenci do ES viz body níže. 

 

 
 

 
2. Z e-Spis zpracovatel vyexportuje data do ES prostřednictvím složky „Oběh - Předat 

externí aplikaci“. Dokument po předání do ES, zmizí ze složky „Na stole“ a zobrazuje se 
ve složce „Zpracovávané externí aplikací“. 
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3. Zpracovatel se přihlásí do ES do modulu smluv, ve složce „Doklady – Dokumenty ke 
zpracování“ vyhledá dokument předaný z e-Spis, označí jej a zvolí tlačítko „Evidence“ a 
do otevřeného formuláře doplní ostatní data.  

 

 
4. Do informačního systému ES se při elektronickém evidování a zpracování smluv zapisují 

povinně tyto údaje: 

a) typ dokladu (např. smlouva dodavatelská);  
b) identifikátor – nadřazený případ (v případě dodatku navázání na původní smlouvu); 
c) kompetent; 
d) vyřizující referent; 
e) organizační jednotka; 
f) popis (stručný název apod.);  
g) úplný název; 
h) měna; 
i) typ ceny; 
j) celková částka; 
k) typ platnosti; 
l) období financování; 
m) datum uzavření smlouvy, resp. dodatku smlouvy (tzn. datum podpisu smlouvy, resp. 

dodatku smlouvy); 
n) datum konce platnosti smlouvy, resp. dodatku smlouvy je-li znám; 
o) datum účinnosti smlouvy, resp. dodatku smlouvy v případě, že účinnost smlouvy, 

resp. dodatku smlouvy je rozdílná od data podpisu; 
p) označení druhé smluvní strany;  
q) bankovní účet. 
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5. Po vyplnění formuláře zvolí zpracovatel tlačítko „Evidence“, tím se smlouva uloží do 
systému a automaticky se vygeneruje číslo smlouvy, resp. číslo dodatku smlouvy. 
 

 
 

6. Po zaevidování smlouvy do ES, přepíše zpracovatel evidenční číslo na smlouvu 
(případně olepí štítkem) a nascanuje smlouvu (vč. všech příloh). Tento scan vloží do 

ES přes ikonu . 

 
 

7. Poté předá smlouvu v ES správci rozpočtové položky, který doplní položky finančního 
profilu a předá smlouvu zpátky zpracovateli, který ji schválí. 

8. Originál smlouvy spolu se Záznamem o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem 
závazku  předá zpracovatel k založení do archivu. V ES v detailu příslušné smlouvy si 
může vytisknout předávací protokol. 
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9. Smlouvy, které se registrují na katastru nemovitostí, budou do archivu předány až po 
jejich zaregistrování s originálem razítka katastrálního úřadu. 
 

Archivace návrhů smluv a smluv v e-Spis 

1. V e-Spis má zpracovatel ve složce „Na stole“ spis obsahující návrh smlouvy, průvodní 
list smlouvy, atd. a ve složce „Zpracovávané externí aplikací“ samostatný dokument 
(smlouvu). 

2. Samostatný dokument ve složce „Zpracovávané externí aplikací“ je blokován 
ekonomickým systémem GINIS, dokud neproběhne poslední finanční vypořádání 
dané smlouvy. Teprve poté je systémem uvolněn a může být v e-Spis předán 
k archivaci. Po uvolnění z externí aplikace se opět zobrazí ve složce „Na stole“. 

3. Ve spisu obsahujícím návrh smlouvy atd. provede zpracovatel navázání na samostatný 
dokument přes záložku „Související objekty“. Vybere typ vazby „Originál smlouvy 
evid. v GINIS“ a dle známých filtračních podmínek vyhledá daný dokument. 
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4. Poté zpracovatel spis uzavře.  Uzavření provádí ze složky „Na stole – Úpravy - 
Uzavření“. Do formuláře „Uzavření“ vyplní zpracovatel (pokud ho zná) rok spouštěcí 
události. Rok spouštěcí události = konec platnosti smlouvy. Pokud jsou ke smlouvě 
dodatky, prodlužuje se tato doba na konec platnosti posledního dodatku. Tato doba se 
prodlužuje i u všech předchozích dodatků. Zároveň zpracovatel zkontroluje, že 
v položce „Odstranit komentáře“ je vybrána možnost „Ne“. 
 

 
 

5. Zpracovatel si ponechá spis ve složce „Referent – Ukončené“, do doby, než nadejde 
rok spouštěcí události. Spis si může ponechat zvlášť nebo jej vložit do ukládací 
jednotky se stejnou spouštěcí událostí. 

6. Poté co systém ES GINIS uvolní smlouvu, zpracovatel v „Profilu“ dokumentu doplní 
věcnou skupinu a dokument vyřídí (vč. doplnění roku spouštěcí události). Ve složce 
„Ukončené“ jej spolu se spisem předá k archivaci do „Centrální spisovny“. 
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Smlouva – zveřejňované údaje 
 

Číslo 
smlouvy 

Název 
smlouvy 

Předmět 
smlouvy 

Název smluvní 
strany 

Datum 
uzavření 

Datum 
ukončení 

Odbor Dokument 

        
 
Číslo smlouvy 

Uvede se číslo, pod kterým je konkrétní dokument evidován. Jedná se o evidenční číslo v GINIS. 

Název smlouvy 

Název konkrétní smlouvy, např. Kupní smlouva, Plánovací smlouva, Smlouvy o smlouvě budoucí, 
Darovací smlouva, Smlouva o dílo, atd. 

Předmět smlouvy 

Stručné určení předmětu uzavřené smlouvy, např. Prodej č.p. 323, Prodej pozemku 2298/11, 
Rekonstrukce městských lázní, Oprava povrchu Ruprechtické ulice, Výstavby cyklostezky, Umístění 
předzahrádky, atp.    

Název smluvní strany 

Přesný název smluvní strany dle uzavřené smlouvy, případně názvy všech smluvních stran. U 
právnické osoby a osoby fyzické podnikající dle údajů zapsaných v obchodním rejstříku a u občana 
jeho jméno a příjmení, bez údajů podléhajících ochraně osobních údajů. 

Datum uzavření 

Uvede se datum, kterým došlo k uzavření smlouvy, tj. datum posledního podpisu uvedeného na 
smlouvě. 

Datum ukončení 

Uvede se datum ukončení platnosti smlouvy. 

Odbor 

Název odboru, který předkládal smlouvu k projednání orgánu města a který odpovídá za zveřejnění 
smlouvy na stránkách města a to plným názvem v souladu s organizačním řádem MML. 

Dokument  

Rubrika pro vložení naskenované smlouvy ve formátu pdf. Kliknutím na dokument se zobrazí vlastní 
text smlouvy. 
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Důvodová zpráva 
 

Dne 2. února 2015 požádala písemně ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec Ing. Jarmila Lev-
ko odbor školství, kultury a sociálních věcí o souhlas se žádostí o nerovnoměrné poskytování 
neinvestičního příspěvku na provoz divadla v roce 2015 v celkové částce 73.300.000 Kč (bez 
odpisů). 

V navrženém kalendáři měsíčních příspěvků pro rok 2015 je zohledněna výše nerovnoměr-
ných nákladů DFXŠ, ale i předpokládaný příjem dotace z Ministerstva kultury ČR ve dvou 
částkách (první v červenci, druhá v srpnu), předpokládaný příjem dotace z Libereckého kraje 
(cca v květnu) a také očekávaný nárůst tržeb příspěvkové organizace od podzimu do konce 
roku 2015 (prodej abonmá na rok 2016).  

Celkový součet plateb odpovídá příspěvku na provoz DFXŠ ve výši 73.300.000 Kč schvále-
nému v rámci usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2015 ze dne 29. ledna 2015 (bez 
odpisů). 
 
V případě souhlasu Rady města Liberec s nerovnoměrným čerpáním příspěvku DFXŠ v roce 
2015 budou zasílány příspěvkové organizaci dle následující tabulky: 
  

Měsíc Příspěvek v Kč 
 

Zdůvodnění odchylek od 1/12: 
 

leden 5 570 000 1/12 neinvestičního příspěvku roku 2014 

únor 8 600 000 nižší tržby, vyšší náklady (topná sezóna,       
3 premiéry)  

březen 6 500 000 nižší tržby, vyšší náklady (topná sezóna, 
premiéry) 

duben 6 500 000 nižší tržby, vyšší náklady – premiéra opery 

květen 6 108 000 1/12 neinvestičního příspěvku roku 2015 

červen 6 108 000 1/12 neinvestičního příspěvku roku 2015 

červenec 5 500 000 očekávané dotace LK, MK ČR – 1. platba 

srpen 5 000 000 očekávané dotace MK ČR – 2. platba 

září 6 270 000 začátek sezóny, nižší tržby 

říjen 6 108 000 1/12 neinvestičního příspěvku roku 2015 

listopad 6 108 000 1/12 neinvestičního příspěvku roku 2015 

prosinec 4 928 000 vyšší tržby, abonmá 

celkem  
rok 2015 

73 300 000  

 
 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí po projednání žádosti s odborem ekonomiky doporu-
čuje žádosti ředitelky DFXŠ vyhovět. 
 
 
 
Příloha 
Žádost ředitelky DFXŠ Ing. Jarmily Levko ze dne 2. února 2015 
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Důvodová zpráva 
 
Dne 16. ledna 2015 byla odboru péče o občany doručena písemná žádost Ing. Jarmily Levko, 
ředitelky DFXŠ Liberec, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu (IF) 
organizace v roce 2015 do výše 460 tis. Kč za účelem pořízení nového osvětlovacího pultu.  
 
Nákup nového pultu pro řízení scénického osvětlení je nezbytný pro realizaci divadelních 
představení na obou scénách DFXŠ.  
 
V žádosti je uvedeno: 

 v současnosti disponuje příspěvková organizace 1 osvětlovacím pultem velké scény 
DFXŠ, který je funkční, ale již neodpovídá požadavkům inscenátorů 

 další osvětlovací pult je v Malém divadle, ten je však v havarijním stavu – bez příčiny 
přestává fungovat, během představení se musí restartovat, čímž se ocitá scéna po do-
bu cca 3 minut v totální tmě a tím se představení narušuje a tím znehodnocuje 

 organizace předpokládá, že vada se bude dále zhoršovat a není tedy vyloučeno nebez-
pečí totálního selhání zařízení a nemožnost realizovat představení v malém divadle 

 zdůvodnění žádosti – poruchový osvětlovací pult je za hranicí životnosti (více jak 14 
let) a výrobce na něj již neposkytuje žádné náhradní díly ani pozáruční servis 

 nákupem nového osvětlovacího pultu bude řešena situace na obou scénách – stávající 
funkční, ale zastaralý, bude využíván v malém divadle a nový pult bude umístěn do 
hlavní budovy DFXŠ pro tzv. velkou scénu 

 z těchto důvodů žádá organizace svého zřizovatele o schválení čerpání investičního 
fondu na nákup nového osvětlovacího pultu za 460.000 Kč vč. PH 

 pult bude pořízen z prostředků investičního fondu organizace  DFXŠ: 
 
stav IF k 1. 1. 2015        517.373,35 Kč 
čerpání IF (nákup osvětlovacího pultu)     460.000,00 Kč 
stav IF (po nákupu pultu)         57.373,35 Kč 

 
Platná zřizovací listina příspěvkových organizací města z 1. listopadu 2009 uvádí v čl. VI. 
Nabývání majetku, odst. 2, následující: 
„Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným předchozím 
souhlasem dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je jeho 
pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100.000,- Kč; předchozí písemný souhlas 
zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, pokud by celkový objem tohoto 
majetku pořízeného v kalendářním roce přesáhl částku 300.000,- Kč.  
Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez ohledu na 
způsob jeho pořízení.“ 
 
Při výběru dodavatele osvětlovacího pultu bude organizace postupovat v souladu se Zřizovací 
listinou (čl. VI., odst. 2. - Nabývání majetku a čl. VII., odst. e - Vymezení majetkových práv o 
dodržování Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění).  
 
Odbor péče o občany po projednání s odborem ekonomiky předkládá radě města návrh na 
čerpání investičního fondu DFXŠ Liberec do výše 460.000 Kč vč. DPH za účelem pořízení 
dlouhodobého hmotného movitého majetku a doporučuje jeho schválení. 
 
Příloha 
Písemná žádost příspěvkové organizace DFXŠ Liberec ze dne 16. ledna 2015 

příloha k usn. č. 106/2015



 2

Důvodová zpráva 
 
Dne 30. ledna 2015 požádal písemně ředitel ZOO Liberec MVDr. David Nejedlo odbor škol-
ství, kultury a sociálních věcí o souhlas se žádostí o nerovnoměrné měsíční příspěvky na pro-
voz zoologické zahrady schválené pro rok 2015 v celkové výši 30 000 tis. Kč (bez odpisů). 
Pravidelný měsíční příspěvek 2 500 000 Kč pro ZOO Liberec je jednou dvanáctinou z celko-
vého příspěvku 30.000 tis. Kč.  
 
Ředitel ZOO Liberec navrhuje přesun příspěvků ze srpna a září 2015 na únor a březen 2015 
s cílem posílit finanční zdroje organizace v 1. čtvrtletí 2015 nezbytné pro přípravu hlavní ná-
vštěvnické sezóny – viz zdůvodnění níže:   

Měsíc 
Příspěvek 2015 

(Kč) 
Zdůvodnění odchylek od 1/12: 

Leden 2 500 000 1/12 

Únor 2 x 2 500 000 1/12 + 1/12 ze srpna 2015 

Březen 2 x 2 500 000 1/12 + 1/12 ze září 2015 

Duben 2 500 000 1/12 

Květen 2 500 000 1/12 

Červen 2 500 000 1/12 

Červenec 2 500 000 1/12 

Srpen 0 přesun 1/12 na únor 2015 

Září 0 přesun 1 /12 na březen 2015 

Říjen 2 500 000 1/12 

Listopad 2 500 000 1/12 

Prosinec 2 500 000 1/12 
 

Celkem 30 000 000 12/12 
 
 
Důvodem žádosti je vyčerpání příjmů z předchozího roku a následné „jarní“ platební ne-
schopnost organizace především vůči dodavatelům. Tento mimořádný stav se pak následně 
promítá do vztahu dodavatelů k ZOO zhoršením cenové politiky a podmínek pro další spolu-
práci. 
Nedostatek finančních prostředků v 1. pololetí kalendářního roku organizaci dle vyjádření 
ředitele ZOO Liberec fatálně limituje i v zásadní přípravě zahrady pro návštěvnickou sezónu. 
Snížením atraktivity zahrady pak vede k menší návštěvnosti, tím k menším příjmům v podobě 
tržeb, doprovodných služeb a v neposlední řadě i menšímu objemu potencionálních darů pro 
ZOO Liberec. Tomuto trendu je třeba zabránit na základě ověřených zkušeností z minulých 
sezón.  
 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí po projednání žádosti s vedoucím odboru ekonomiky 
Ing. Zbyňkem Karbanem doporučuje žádosti ředitele ZOO vyhovět. 
 
 
 
Příloha 
Žádost ředitele ZOO Liberec MVDr. Davida Nejedla ze dne 30. ledna 2015 
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