USNESENÍ
Z 77. SCHŮZ
ZE
RADY M
MĚSTA LIBEREC,
KONAN
NÉ DNE 7.
7 4. 2015

USNE
ESENÍ Č. 239/2015
Projek
kt „Asisten
nt městské policie“
Radaa města po prrojednání
schvaluje
záměěr zřízení asiistentů městsské policie
a ukládá
11. Tiboru Batthyánymu
B
u, primátorovvi města, požžádat úřad práce o finančnní podporu projektu
p
a
podepsatt příslušné sm
mlouvy
T: neprodleeně
22. Ing. Zbyyňku Karbanovi, vedoucíímu odboru ekonomiky, navýšit rozppočet městsk
ké policie
o finančnní prostředky
y dle důvodoové zprávy
T: neprodleeně
33. Mgr. Laadislavu Kraajčíkovi, ředditeli Městské policie Liberec,
L
reaalizovat celý
ý projekt
a využít asistenty stráážníka pro čiinnosti zmíněné v důvodové zprávě
T: neprodleeně

USNE
ESENÍ Č. 240/2015
Schvállení nové smlouvy na nájem
m prostorr služebny
y MP v Liberci – Staré
Pavlovvice, ulice Letná
L
Radaa města po prrojednání
schvaluje
uzavvření nové nájemní
n
smlo
ouvy na služžebnu MP, mezi
m
Statutáárním městem
m Liberec a Plochou
dráhou, s.r.o. se sídlem Liberrec – Staré P
Pavlovice, Leetná, PSČ 46
60 14, IČ 488265471, zastoupenou
paneem Věroslaveem Kollertem
m, jednatelem
m společnostti, za podmín
nek uvedenýcch ve smlouv
vě
a ukládá
1. T
Tiboru Batthhyánymu, priimátorovi měěsta, uzavřít nájemní smllouvu.
2.

T: k 30. 4. 2015
M
Mgr. Ladislaavu Krajčíko
ovi, řediteli Městské po
olicie Liberec, realizovatt ustanoveníí nájemní
ssmlouvy.
T: od 1. 5. 2015

USNE
ESENÍ Č. 241/2015
Majetk
koprávní operace
o
– MO
M Liberrec - Vratiislavice nad Nisou
1

Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod bodem:
I.
Věcné břemeno – služebnost
Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení
STL plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 3332 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. 3396/3 v k. ú
Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rozestavěná budova bez způsobu využití, manželů Ing.
Tomáše a Janette Slavíkových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5.000,Kč bez DPH
II.
Změna usnesení – věcné břemeno služebnosti IS
a) zrušuje usnesení č. 208/2013/II/2b) ze dne 19. 3. 2013
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2115 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. 2095 v k. ú
Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 862, pana Jozefa Lieskovského,
pana Jozefa Lieskovského, a pana Romana Lieskovského, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za
cenu 1.320,-Kč bez DPH.
III.
Přidělení bytu
Rada Města po projednání schvaluje přidělení bytové jednotky č. 60, o velikosti 2+1, v 13.
patře budovy č. p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, paní Zdeňce Strakové, zaměstnankyni
Technického střediska
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru školství, kultury a
sociálních věcí, zajistit uzavření nájemní smlouvy.

USNESENÍ Č. 242/2015
Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci"
pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2014
Rada města po projednání
schvaluje
roční účetní závěrku státního podniku Podnik služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ za
rok 2014, dle Zprávy nezávislého auditora v příloze č. 2
a ukládá
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, seznámit likvidátora Podniku služeb
města Liberce, státní podnik "v likvidaci" s výsledkem rozhodnutí rady měst.
Termín: 30. 4. 2015

USNESENÍ Č. 243/2015
Podklady k závěrečnému účtu statutárního města Liberec za rok 2014 ze
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společností založených statutárním městem Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
povinnost předložit do závěrečného účtu statutárního města Liberec účetní závěrky a návrhy na
rozdělení zisku za rok 2014 u společností založených statutárním městem Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vyzvat společnosti DPMLJ a.s., TSML
a.s., SAJ a.s., LIS a.s. a SAL s.r.o. k tomu, aby předložili podklady ke zpracování závěrečného
účtu SML za rok 2014 (účetní závěrky za rok 2014 a návrhy na rozdělení zisku) do 15. 4. 2015
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 244/2015
Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Delfínek", Liberec,
Nezvalova 661/20, příspěvková organizace
Rada města po projednání
schvaluje
platový výměr ředitelce Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková
organizace, paní Ivetě Blažkové, s účinností od 1. dubna 2015
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury
a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 245/2015
Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv. buskingu) na
veřejném prostranství na území statutárního města Liberec
Rada města po projednání
vydává
Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv. buskingu) na veřejném prostranství
na území statutárního města Liberec
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury
a sociálních věcí,
požádat odbor dopravy MML o povolení zvláštního užívání lokalit v Pravidlech uvedených na
základě vydaného povolení zveřejnit Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv.
buskingu) na veřejném prostranství na území statutárního města Liberec na webových stránkách
města
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 246/2015
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Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města
Liberec, prominutí dluhu a odpis pohledávky
Rada města po projednání
schvaluje
1.
prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu
Sentivanovi Vladimírovi, prostor č. 6, Kateřinská 156,
Bendíkové Olze, prostor č. 9, Kateřinská 156,
Vondráčkové Naděždě, prostor č. 10, Kateřinská 156,
Diviškovi Liborovi, prostor č. 14, Kateřinská 156,
Šedému Robertovi, prostor č. 15, Kateřinská 156.
2. přidělení ubytovací jednotky
Duždové Kristýně – prostor č. 12, Kateřinská 156,
Borisjukovi Pavlovi – prostor č. 11, Kateřinská 156.
3. přidělení bytů zvláštního určení (DPS)
Pohlové Jiřině – byt č. 23, o velikosti 1+0, Burianova 969,
Koblásové Jarmilce - byt č. 40, o velikosti 1+0, Burianova 969,
Pěničkové Olze - byt č. 51, o velikosti 1+0, Burianova 969,
Menclové Libuši - byt č. 4, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031,
Lašové Jindřišce - byt č. 9, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031,
Novotné Věře - byt č. 14, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031,
Novákové Blance - byt č. 6, o velikosti 1+0, Burianova 1070,
Hembalovi Josefovi – byt č. 55, o velikosti 1+0, Burianova 1070,
Lankovi Jaroslavovi – byt č. 42, o velikosti 1+0, Burianova 1071,
Blahoutové Gertrudě – byt č. 504, o velikosti 1+kk, Krejčího 1172,
Fejfarové Haně - byt č. 201, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173,
Patočkovi Janovi - byt č. 207, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173,
Lufínkové Bohumíře – byt č. 302, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173,
Matlasovi Josefovi - byt č. 505, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173,
Zárubové Věnceslavě – byt č. 201, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174,
Dofkovi Janovi - byt č. 301, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174,
Böhmovi Karlovi - byt č. 303, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174,
Nedomlelovi Karlovi – byt č. 304, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174,
Vávrové Ireně - byt č. 408, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174,
Burešovi Jaroslavovi a Burešové Vlastě - byt č. 412, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174,
náhradníci pro všechny byty o velikosti1+0 nebo 1+kk jsou: Blažková Ludmila, Tvrzský Jozef,
Stránská Alena, Berglová Hana a Pelc František,
Pulchartovi Mirkovi a Pulchartové Evě - byt č. 50, o velikosti 1+1, Burianova 1071,
náhradníci: Bureš Zdeněk a Burešová Miloslava,
Kovbovi Vladimírovi a Kovbové Emilii - byt č. 401, o velikosti 2+kk, Krejčího 1172,
náhradníci: Strnad Jaroslav a Strnadová Helena.
4. přidělení bytu zvláštního určení - upravitelného (bezbariérového bytu)
Tóthové Nikole – byt č. 4, o velikosti 1+kk, Krajní 1577.
5. prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby
Hladíkové Daně – byt č. 101, o velikosti 2+1, Krejčího 1175,
Müllerové Libuši – byt č. 102, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175,
Kněbortové Anně – byt č. 103, o velikost 1+kk, Krejčího 1175,
Hirschové Janě – byt č. 201, o velikosti 2+1, Krejčího 1175,
Součkové Ivaně – byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175,
Změkové Dominice – byt č. 205, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175,
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Dlabové Ivě – byt č. 206, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175,
Dobiášové Ivě – byt č. 208, o velikosti 2+1, Krejčího 1175,
Chybíkové Olze – byt č. 301, o velikosti 2+1, Krejčího 1175,
Vlasákovi Alešovi – byt č. 303, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175,
Motyčkové Janě – byt č. 305, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175,
Hemkové Marice – byt č. 308, o velikosti 2+1, Krejčího 1175,
Badalcové Janě – byt č. 401, o velikosti 2+1, Krejčího 1175,
Stejskalové Janě – byt č. 403, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175,
Kalinové Romaně – byt č. 407, o velikosti 3+kk, Krejčího 1175,
Změkové Zdeňce – byt č. 408, o velikosti 2+1, Krejčího 1175,
Ing. Ježkovi Aloisovi – byt č. 102, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Tylkové Blance – byt č. 103, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Ing. Fabiánovi Lubomírovi – byt č. 201, o velikosti 1+1, Krejčího 1176,
Zitkové Michaele – byt č. 202, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Kahlové Radce – byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Kubálkové Iloně – byt č. 206, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Pavlíčkovi Petrovi – byt č. 207, o velikosti 1+1, Krejčího 1176,
Kratochvílové Heleně – byt č. 301, o velikosti 1+1, Krejčího 1176,
Pavlíčkové Evě – byt č. 304, o velikosti 1+kk, Krejčího 1176,
Francové Jaroslavě – byt č. 307, o velikosti 1+1, Krejčího 1176,
Vostré Haně – byt č. 402, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Hamplové Stanislavě – byt č. 404, o velikosti 1+kk, Krejčího 1176,
Durdisové Bohumíře – byt č. 406, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Demlové Ivance – byt č. 501, o velikosti 1+1, Krejčího 1176,
Jakubcové Ivě – byt č. 503, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176,
Dietrichové Danuši – byt č. 504, o velikosti 1+kk, Krejčího 1176,
Tomášové Zdence – byt č. 101, o velikosti 1+1, Krejčího 1177,
Pakostové Jozefíně – byt č. 206, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177,
Drobné Vendulce – byt č. 302, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177,
Přibylové Kateřině – byt č. 306, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177,
Pelantové Markétě – byt č. 401, o velikosti 1+1, Krejčího 1177,
Nýdrlové Doris – byt č. 501, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177,
Jirsákové Monice – byt č. 502, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177,
Žáryové Marii – byt č. 504, o velikosti 1+1, Krejčího 1177,
Vyčítalovi Jiřímu – byt č. 101, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
Hunkovi Jiřímu – byt č. 102, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
Cubarscaia Valentině – byt č. 201, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
Sochorové Michaele – byt č. 301, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
Ferdové Blance – byt č. 303, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
Knížové Zdeňce – byt č. 305, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
Danihelové Ivaně – byt č. 401, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
Břízové Kataríně – byt č. 403, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178.
6. přidělení bytu v domě s věcně usměrňovaným nájemným
Stolínové Ivaně – byt č. 404, o velikosti 1+0, U Sila 1203,
náhradník: Mgr. Rec Tomáš.
7. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby
Poláčkové Emilii – byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178,
náhradník: Tancošová Kristina.
8. přidělení bytů startovacích
Kořínkové Martě – byt č. 19, o velikosti 1+kk, Krajní 1576,
Růžičkové Lucii – byt č. 32, o velikosti 2+kk, Krajní 1579,
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náhradník pro oba byty: Valko Lukáš.
9. přidělení bytů standardních
Šugarovi Milanovi – byt č. 2, o velikosti 4+1, Dr. M. Horákové 144,
Vávrové Petře – byt č. 1, o velikosti 3+1, Vrchlického 517,
Porkátové Lucii – byt č. 3, o velikosti 1+1, Sluneční stráň 845,
náhradník: Tichá Helena.
10. přidělení bytu na půl cesty
Fokusu Liberec, o. p. s. – byt č. 402, o velikosti 3+kk, Krejčího 1175.
11. prodloužení nájmu, prominutí dluhu ve výši 11 704 Kč s příslušenstvím a odpis pohledávky na
služební byt
Trojanovi Jaroslavovi – byt č. 1, Na Žižkově 101.
12. prodloužení nájmu na služební byty
Krajské nemocnici Liberec, a. s. – byt č. 310, U Sila 1201,
Krajské nemocnici Liberec, a. s. – byt č. 407, U Sila 1206.
13. uzavření nájmu na rekreační objekt
Babkovi Jaromírovi – objekt č. e. 7, ul. Družby (parc. č. 333/3, k. ú. Ostašov u Liberce).
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury
a sociálních věcí
1. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v jednotkách nízkého standardu
s Sentivanem Vladimírem do 31. 7. 2015, Bendíkovou Olgou do 31. 8. 2015, Vondráčkovou
Naděždou do 31. 10. 2015, Diviškem Liborem do 30. 9. 2015 a Šedým Robertem do 31. 8.
2015
2. uzavřít smlouvy na ubytování v jednotkách nízkého standardu s Duždovou Kristýnou
a Borisjukem Pavlem
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále jen
DPS) s Pohlovou Jiřinou, Koblásovou Jarmilkou, Pěničkovou Olgou, Menclovou Libuší,
Lašovou Jindřiškou, Novotnou Věrou, Novákovou Blankou, Hembalem Josefem, Lankem
Jaroslavem, Blahoutovou Gertrudou, Fejfarovou Hanou, Patočkou Janem, Lufínkovou
Bohumírou, Matlasem Josefem, Zárubovou Věnceslavou, Dofkem Janem, Böhmem Karlem,
Nedomlelem Karlem, Vávrovou Irenou, Burešem Jaroslavem a Burešovou Vlastou,
Pulchartem Mirkem a Pulchartovou Evou, Kovbem Vladimírem a Kovbovou Emilií.
4. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení – upravitelný (bezbariérový) byt s Tóthovu
Nikolou.
5.
uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené
osoby s Hladíkovou Danou do 30. 4. 2017, Müllerovou Libuší do 30. 4. 2017, Kněbortovou
Annou do 30. 4. 2017, Hirschovou Janou do 30. 4. 2017, Součkovou Ivanou do 30. 4. 2017,
Změkovou Dominikou do 30. 6. 2017, Dlabovou Ivou do 30. 4. 2017, Dobiášovou Ivou do 31.
10. 2015, Chybíkovou Olgou do 31. 5. 2017, Vlasákem Alešem do 30. 4. 2017, Motyčkovou
Janou do 30. 4. 2017, Hemkovou Marikou do 30. 4. 2017, Badalcovou Janou do 30. 4. 2017,
Stejskalovou Janou do 30. 4. 2017, Kalinovou Romanou do 30. 4. 2017, Změkovou Zdeňkou do
30. 4. 2017, Ing. Ježkem Aloisem do 30. 4. 2017, Tylkovou Blankou do 31. 10. 2015, Ing.
Fabiánem Lubomírem do 30. 4. 2017, Zitkovou Michaelou do 31. 10. 2015, Kahlovou Radkou
do 30. 4. 2017, Kubálkovou Ilonou do 28. 2. 2017, Pavlíčkem Petrem do 30. 4. 2017,
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Kratochvílovou Helenou do 30. 4. 2017, Pavlíčkovou Evou do 30. 4. 2017, Francovou
Jaroslavou do 30. 4. 2017, Vostrou Hanou do 30. 4. 2017, Hamplovou Stanislavou do 30. 4.
2017, Durdisovou Bohumírou do 30. 4. 2017, Demlovou Ivankou do 30. 4. 2017, Jakubcovou
Ivou do 30. 4. 2017, Dietrichovou Danuší do 30. 4. 2017, Tomášovou Zdenkou do 30. 4. 2017,
Pakostovou Jozefínou do 30. 4. 2017, Drobnou Vendulkou do 31. 10. 2015, Přibylovou
Kateřinou do 31. 10. 2015, Pelantovou Markétou do 30. 4. 2017, Nýdrlovou Doris do 30. 4.
2017, Jirsákovou Monikou do 30. 4. 2017, Žáryovou Marií do 30. 4. 2017, Vyčítalem Jiřím do
30. 4. 2017, Hunkou Jiřím do 30. 4. 2016, Cubarscaia Valentinou do 30. 4. 2017, Sochorovou
Michaelou do 30. 4. 2017, Ferdovou Blankou do 31. 10. 2015, Knížovou Zdeňkou do 31. 10.
2015, Danihelovou Ivanou do 30. 4. 2017 a Břízovou Katarínou do 30. 4. 2017.
6.
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy na byt v domě s věcně usměrňovaným
nájemným se Stolínovou Ivanou,
náhradník: Mgr. Rec Tomáš.
7. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Poláčkovou Emilií,
náhradník: Tancošová Kristina
8. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Kořínkovou Martou a Růžičkovou Lucií,
náhradník pro oba byty: Valko Lukáš.
9. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Šugárem Milanem, Vávrovou Petrou a
Porkátovou Lucií, náhradník: Tichá Helena.
10. uzavřít nájemní smlouvu na byt na půl cesty s Fokusem Liberec, o. p. s.
11. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt služební s Trojanem Jaroslavem do
31. 12. 2016, informovat J. Trojana o prominutí dluhu a ve spolupráci s odborem ekonomiky
zajistit odpis pohledávky včetně příslušenství v celkové částce 11.704,- Kč z důvodu
specifikovaného v důvodové zprávě.
12. vydat pokyny k sepsání dodatků na prodloužení nájemních smluv s Krajskou nemocnicí
Liberec, a. s.
13. uzavřít nájemní smlouvu na rekreační objekt s Babkou Jaromírem
T: 5/2015

USNESENÍ Č. 247/2015
Žádost o souhlas s nabytím majetku a čerpáním investičního fondu Zoologické
zahrady Liberec, příspěvkové organizace v roce 2015
Rada města po projednání
souhlasí
s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace v souladu §
31, odst. 2 a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, do výše 3.626.000 Kč na realizaci
plánovaných investičních akcí ZOO Liberec v roce 2015 dle důvodové zprávy,
s nabýváním majetku pro svého zřizovatele v souladu s čl. VI, odst. 2 zřizovací listiny
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury
a sociálních věcí, seznámit ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec.
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T: neprodleně

USNESENÍ Č. 248/2015
Prodej kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna
usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
1.
se zrušením bodu 1. usnesení zastupitelstva města č. 8/2015 ve znění:
„Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej kanalizačního řadu PVC 300 v celkové délce
303 m (dle GIS) + 13 ks revizních šachet (akce „Liberec-Na Skřivanech-prodloužení kanalizace“)
vybudovaný na p. p. č. 1298/1 ve vlastnictví TUL a dále p. p. č. 490, 495, 499 a 68/1 ve vlastnictví
SML, vše v k. ú. Starý Harcov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 118.800,-- Kč“
2.
s prodejem kanalizačního řadu PVC 300 v celkové délce 303 m (dle GIS) + 13 ks
revizních šachet (akce „Liberec-Na Skřivanech-prodloužení kanalizace“) vybudovaný na p. p. č.
1298/1, 490, 495, 499 a 68/1 vše v k. ú. Starý Harcov, společnosti Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 dle přiložené smluvní
dokumentace, tj.:
Kupní smlouva na prodej kanalizačního řadu za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 1,148.410,-- Kč,
Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, kterou se statutární město Liberec zavazuje
k poskytnutí peněžitého příplatku akcionáře ve výši 1,029.610,-- Kč,
Dohoda o započtení pohledávek
a ukládá
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na změnu usnesení ZM č. 8/2015, bod 1. ke schválení zastupitelstvu města
Termín: 4/2015

USNESENÍ Č. 249/2015
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na projekt "Sportovní centrum pro mládež v
areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem stolního tenisu Liberec,
Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII-Nové Pavlovice, IČ: 46745661, a Sport Aerobic Liberec o. s.,
Nezvalova 872/22, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov, IČ: 66112052 dle přílohy 1) tohoto
materiálu
a ukládá

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření předmětného dodatku ke
Smlouvě o výpůjčce.
T: 4/2015
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USNESENÍ Č. 250/2015
Schválení zástupce statutárního města Liberec na Valné hromadě Národní sítě
Zdravých měst ČR
Rada města po projednání
deleguje
Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstkyni primátora, jako zástupce statutárního města Liberec na
valnou hromadu Národní sítě Zdravých měst ČR, IČ: 61385247, která se koná dne 28. 4. 2015.

USNESENÍ Č. 251/2015
Návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec - návrh č. 81/1
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Liberec zamítnout návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec
č. 81/1 dle přílohy
a ukládá
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit předložení návrhu č. 81/1 uvedeného v 81.
změně územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
Termín: do 30. 4. 2015

USNESENÍ Č. 252/2015
Petice za vyslovení nesouhlasu s navrhovanou územní studií Vyhlídková Dlouhomostecká
Rada města po projednání
schvaluje
způsob vyřízení petice jako námitky k územní studii Vyhlídková – Dlouhomostecká a návrh
odpovědi dle přílohy č. 1
a ukládá
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, vyřídit petici jako námitku
k územní studii Vyhlídková – Dlouhomostecká a informovat zástupce petičního výboru ve znění
přílohy č. 1.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 253/2015
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č.
3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013
Rada města po projednání
stanoví
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rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 7.
května 2015 na den 8. května 2015 od 00:30 hod do 06:00 hod, z důvodu konání koncertně divadelního představení mezinárodní skupiny „No Longer Music“ v prostoru mezi Domem kultury
Liberec a Obchodním centrem Forum Liberec (Soukenné nám.)
a ukládá
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 254/2015
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č.
3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013
Rada města po projednání
stanoví
rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 11.
září 2015 na den 12. září 2015 od 00:00 hod do 06:00 hod, z důvodu konání hudebního projektu
„Big Band Jam 2015“ na nám. Dr. Edvarda Beneše v Liberci a
a ukládá
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 255/2015
Revitalizace Soukenného náměstí
Reklamace díla - poruch dlažby
Rada města po projednání
bere na vědomí
Sdělení společnosti SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4 ze dne 16. 3.
2015, přijaté podatelnou města Liberce dne 17. 3. 2015 CJ MML 052640/15,
a schvaluje
1. V souladu se smlouvou o dílo č. 19/11/0158 mezi objednatelem statuárním městem Liberec
a zhotovitelem společnosti SYNER, s.r.o., článkem XI. Vady díla a záruky za jakost,
odstavcem 11. 2. opětovné vytknutí vady díla, poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm
a v souladu se článkem XI. Vady díla a záruky za jakost, odstavcem 11. 1. e) požadování
odstranění záručních vad,
a ukládá
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1.

Zajistit opětovné vytknutí vady díla poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm zhotoviteli
díla „Revitalizace Soukenného náměstí“ společnosti SYNER s.r.o.,
Termín: bez zbytečného odkladu
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2.

Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předložit radě města
Liberce ke schválení další postup v případě odmítnutí odstranění vady díla
„Revitalizace Soukenného náměstí“ poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm
zhotovitelem společnosti SYNER s.r.o.,
T: květen 2015

USNESENÍ Č. 256/2015
Oprava kremačních pecí
Rada města po projednání
schvaluje
1. realizaci opravy kremačních pecí společností P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o.,
v následující specifikaci:
a) výměnu 2 ks měřících článků: demontáž a montáž měřících sond in-situ, demontáž a montáž
měřících článků, kalibrace s použitím kalibračních plynů a uvedení do provozu,
b) výměnu 2 ks elektroměrů centrálních rozvodu vzduchů pecí: demontáž a montáž sání,
demontáž a montáž motorů, demontáž a montáž oběžných kol letmo, bezdemontážní vyvážení
2 ks ventilátorů,
c) celkovou konečnou cenu díla ve výši 138.306,- Kč bez DPH,
2. Výběr dodavatele přímým oslovením a to společnosti P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o.,
Brno, Anenská 675/4, okres Brno-město, 602 00, IČ: 469 05 308,
3. Výjimku ze „směrnice rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním
městem Liberec„ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při
zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.18 všeobecná výjimka pro
radu města
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat zástupce společnosti Likrem s. r. o., nájemce krematoria o přijatém usnesení rady
města a vydat souhlas s opravou kremačních pecí dle specifikace v schvalovací části usnesení rady
města,
T: bez zbytečného odkladu.

USNESENÍ Č. 257/2015
Pronájem míst pro hrobku
Rada města po projednání
schvaluje
možnost uzavírání smluv o nájmu míst pro hrobku na dobu 10 let mezi statutárním městem
Liberec a nájemcem za poměrnou cenu dle Ceníku pohřebních a souvisejících služeb
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
postupovat v souladu s přijatým usnesením
T: neprodleně
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USNESENÍ Č. 258/2015
Žádost SVJ Sosnová 466-477 o zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. Starý Harcov
do Operačního plánu zimní údržby
Rada města po projednání
bere na vědomí
žádost SVJ Sosnová 466-477 o zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. Starý Harcov do Operačního
plánu zimní údržby,
schvaluje
variantní řešení A:
zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. Starý Harcov, do Operačního plánu zimní údržby na období
2015 – 2016 za předpokladu uzavření smlouvy s SVJ Sosnová 466-477 o úhradě nákladů na zimní
údržbu a převzetí odpovědnosti za případné škody způsobené zimní údržbou.
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města,

1.

písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce,

2.

postupovat v souladu s přijatým usnesením.

T: 04/2015
T: průběžně

USNESENÍ Č. 259/2015
Výpůjčka kompostérů 2015
Rada města po projednání
schvaluje
1. výpůjčku 150 kompostérů JRK 800 vylosovaným občanům města Liberce
2. návrh vzorové smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 2
svěřuje
působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce kompostérů JRK 800 s vylosovanými občany města
Liberce odboru správy veřejného majetku
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, postupovat v souladu
s přijatým usnesením.
T: 31. 12. 2015

Dopravní zpřístupnění mateřské školy Klášterní
Bod byl stažen z programu zasedání.

USNESENÍ Č. 260/2015
Hromadný podnět občanů lokalita Javorová - Lesní
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Rada města po projednání
schvaluje
variantní řešení A:
Zachování stávajícího stavu bez okamžité výměny plochy křižovatky komunikací Javorová –
Lesní a realizaci akce společnosti ČEZ Distribuce a.s., která v rámci své akce provede úpravu
(změnu krytu zvýšených prahů) povrchu zvýšených ploch křižovatek Lesní - Na Palouku a Lesní –
Janáčkova bez finančních nákladů pro statutární město Liberec,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1.

Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města,
T: 04/2015

2.

Nárokovat finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zvýšené plochy křižovatky
Javorová – Lesní do rozpočtu odboru na rok 2016 a v případě přidělení finančních
prostředků akci v roce 2016 realizovat,
T: 10/2015

USNESENÍ Č. 261/2015
Hromadný podnět občanů na zřízení chodníku podél silnice Hejnická
Rada města po projednání
schvaluje
variantní řešení B:
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na zvýšení bezpečnosti v podobě
zřízení nového chodníku a cyklostezky, včetně míst pro přecházení a zajištění souvisejícího
odvodnění podél silnice Hejnická – úsek Konečná Bus – Most převádějící železniční trať,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1.

Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města,

2.

Zajistit zpracování projektové dokumentace dle schválené varianty v případě
podpoření této akce výdajovou částí rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce
2016,

T: 04/2015

T: 11/2016

USNESENÍ Č. 262/2015
Záměr směny pozemků - Ke sportovnímu areálu, Vesec
Rada města po projednání
schvaluje
záměr směny části pozemků p. č. 1354/1, p. č. 1354/2 a p. č. 1556/2 v k. ú. Vesec u Liberce ve
vlastnictví žadatele za části pozemku p. č. 1356 v k. ú. Vesec u Liberce ve vlastnictví statutárního
města Liberec, a to dle žádosti tvořící přílohu č. 4, tohoto materiálu,
a ukládá

13

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1.

Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města,

2.

Předat podnět k zahájení majetkoprávní operace odboru majetkové správy,

T: 04/2015
T: 05/2015

USNESENÍ Č. 263/2015
Plán údržby zastávek a čekáren na období leden - červen 2015 společností
DPMLJ
Rada města po projednání
schvaluje
plán údržby zastávek a čekáren pro statutární město Liberec dle přílohy č. 1 na období leden až
červen 2015,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
Informovat žadatele – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. o přijatém usnesení
rady města,
T: 04/2015

USNESENÍ Č. 264/2015
Záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi SML a
DPMLJ, a.s.
Rada města po projednání
schvaluje
záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Liberec
(SML) a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ, a.s.) IČ:
47311975 ze dne 1. 7. 2010, jejímž předmětem je zajištění běžné údržby autobusových zastávek
a čekáren ve městě Liberci,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s DPMLJ, a.s. připravit návrh dodatku č. 1 a následně jej předložit radě města ke
schválení,
T: 06/2015

USNESENÍ Č. 265/2015
Revitalizace Rochlice - úprava komunikace
souhlas se stavbou, přeložka sítě O2
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Rada města po projednání
schvaluje
předložený návrh „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě
stávající) infrastruktury“ pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova,
Haškova“ uzavírané mezi SML a O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4, IČ 60193336 dle přílohy č. 1
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku
zajistit uzavření „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě
stávající) infrastruktury“, a to mezi statutárním městem Liberec a O2 Czech Republic a.s. pro akci
„Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“
T: 06/2015

USNESENÍ Č. 266/2015
„Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“
Odeslání předběžných informací do Věstníku veřejných zakázek
Rada města po projednání
schvaluje
odeslání formuláře Oznámení předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek
na připravovanou realizaci akcí „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova,
Haškova“. Realizace těchto akcí se uskuteční v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec
– Regenerace sídliště Rochlice, spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu, oblasti
podpory 5.2 a)
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek odeslání formuláře Oznámení
předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek na připravovanou realizaci akcí
„Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“
T: 06/2015

USNESENÍ Č. 267/2015
Schválení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML
v roce 2015
Rada města po projednání
schvaluje
výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML v roce 2015 dle důvodové
zprávy
a ukládá
1. Bc. Davidu Novotnému, pověřenému funkcí vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o dotace na úřední desce magistrátu a na webu
města Liberce

15

T: neprodleně
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit připravenost účelových fondů SML pro správce rozpočtových položek k čerpání finančních
prostředků fondů na základě schválených dotací zastupiteli města.
T: květen/červen 2015

USNESENÍ Č. 268/2015
Udělení výjimky a vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby "Vizuální identita pro Liberec"
Rada města po projednání
schvaluje
1. Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec, a sice v článcích XI. Způsob hodnocení nabídek a čl. XIV. Další podmínky
a vyhrazená práva zadavatele (blíže v důvodové zprávě materiálu),
2. zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vizuální identita pro
Liberec“ a s tím související části zadávací dokumentace odlišné od uvedení ve Směrnici rady
č. 3RM, a sice v článcích XI. Způsob hodnocení nabídek a čl. XIV. Další podmínky
a vyhrazená práva zadavatele, dle přílohy č. 2
3. seznam oslovených uchazečů, dle přílohy č. 3
jmenuje
1. složení komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, dle přílohy č. 4a)
2. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků, dle přílohy č. 4b)
a ukládá
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit potřebné kroky k vypsání výběrového řízení
pro zakázku malého rozsahu na služby „Vizuální identita pro Liberec“.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 269/2015
Delegace zástupce obce na valnou hromadu Euroregionu Nisa
Rada města po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu Euroregionu Nisa, která se bude konat dne 24. 4. 2015 od 10,00
hodin v budově Libereckého kraje, v sále zastupitelstva LK U jezu 2, Liberec
a deleguje
na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora.

USNESENÍ Č. 270/2015
Vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu IOP 09
„Otevřené město Liberec", č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305
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Rada města po projednání
schvaluje
výsledek nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Otevřené město Liberec“ spolufinancované
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví Integrovaného operačního
programu (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305)
a ukládá
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,
1. podepsat předložené dokumenty – přílohu č. 5 a 6 (tj. Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky)
2. zajistit jejich odeslání a zveřejnění a následně uzavřít příslušné smlouvy (tj. Smlouva o dílo,
Servisní smlouva) s vybraným (vítězným) uchazečem – Liberecká IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461
71 Liberec 3, IČ 25450131) za nabídkovou cenu 19.107319,10 Kč bez DPH.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 271/2015
Aktualizace Protikorupční strategie města Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
věcné zadání a časový harmonogram aktualizace Protikorupční strategie města
a ukládá
1. Ing. Evě Horníčkové, interní auditorce, zpracovat aktualizaci Protikorupční strategie města
Liberec dle navrženého věcného zadání a časového harmonogramu
2.

T: 10/2015
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit aktualizovanou Protikorupční
strategii města Liberec ke schválení radě města
T: 12/2015

USNESENÍ Č. 272/2015
Vypsání veřejné zakázky "Poskytování telekomunikačních služeb - mobilní
služby sítí elektronických komunikací"
Rada města po projednání
schvaluje
1.
vypsání veřejné zakázky na služby „Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby
sítí elektronických komunikací“
2.
návrh zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních
služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací“ včetně seznamu organizací, jež
podepsaly smlouvu o centralizovaném zadávání, dle přílohy č. 1
3.
odůvodnění veřejné zakázky dle přílohy č. 2
4.
formu zadávacího řízení – otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
1.
komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb –
mobilní služby sítí elektronických komunikací“ včetně náhradníků ve složení:
Ing. Jindřich Fadrhonc (náhradník: Miroslav Křepel), Bc. Jaroslav Anděl (náhradník Radka
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Poulová), Bc. Petr Vydra (náhradník: Jaroslava Mrovčáková )
hodnotící komisi veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby
sítí elektronických komunikací“ včetně náhradníků ve složení:
Tibor Batthyány (náhradník: Tomáš Kysela), Ing. Jindřich Fadrhonc (náhradník: Miroslav
Křepel), Ing. Zbyněk Vavřina (náhradník: Ing. Petra Kolářová), Bc. Jaroslav Anděl
(náhradník Radka Poulová), Bc. Petr Vydra (náhradník: Jakub Stodůlka)
a ukládá
1.
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat veškeré dokumenty související se
zahájením zadávacího řízení po uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání předmětné
zakázky
2.

2.

3.

T: bez zbytečného odkladu
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit ve spolupráci s odborem právním a
veřejných zakázek, vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky „Poskytování
telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací“
T: bez zbytečného odkladu
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit po vyhodnocení výše uvedené
veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek
T: bez zbytečného odkladu

USNESENÍ Č. 273/2015
Kontrola vykazování jízd a hrazení soukromě spotřebovaných pohonných hmot
při používání služebních vozidel uvolněných radních ve volebních obdobích 2010
- 2014
Rada města po projednání
souhlasí
s kontrolou vykazování jízd a hrazení soukromě spotřebovaných pohonných hmot při používání
služebních vozidel uvolněných radních ve volebních obdobích 2010 – 2014.
a doporučuje
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zadat kontrolu odboru kontroly a interního auditu Ing.
Marii Vozobulové a předložit zjištění RM.
T: 19. 5. 2015

18

Přílohy:
k usnesení č. 242/2015
k usnesení č. 248/2015
k usnesení č. 249/2015
k usnesení č. 251/2015
k usnesení č. 252/2015
k usnesení č. 259/2015
k usnesení č. 262/2015
k usnesení č. 263/2015
k usnesení č. 265/2015
k usnesení č. 267/2015
k usnesení č. 268/2015
k usnesení č. 270/2015
V Liberci dne 8. dubna 2015

Mgr. Jan Korytář, v. r.
náměstek primátora

Tibor Ba tthyány, v. r.
primátor města
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Příloha k usnesení č. 242/2015

Příloha k usnesení č. 242/2015

Příloha k usnesení č. 242/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha č. 2. Návrh kupní smlouvy na prodej kanalizačního řadu v ul. Na Skřivanech včetně
stanovisko komise pro vodohospodářskou strategii SVS a.s.)

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha č. 3. Návrh smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha č. 4. Návrh Dohody o započtení pohledávek

Příloha k usnesení č. 248/2015

Příloha k usnesení č. 249/2015

Příloha č. 1 - Soupis předmětu výpůjčky v rámci projektu "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"
1. BUDOVY A STAVBY (pevně spojené se zemí) - u nově pořízených je cena bez omezení
Kapitola Poř.
rozpočtu č.pol.

Kód
položky

RP 6121
RP 6121
RP 6121

Název položky

jednotka

Budova Borový Vrch, čp. 21, parc. 180/1 k.ú. Nové Pavlovice (klubovna, posilovna, recepce)
Budova bez čp, parc. 180/2, k.ú. Nové Pavlovice (taneční sály aerobic)
CELKEM BUDOVY A STAVBY

KS
KS

ODBYTOVÁ CENA
CENA vč. DPH
jednotková
celkem bez
bez DPH
DPH
1,000 4 384 068,72 4 384 068,72
5 304 723,15
1,000 4 384 068,72 4 384 068,72
5 304 723,15

Počet
jednotek

10 609 446,30

2. POZEMKY
Poř.
č.pol.

Název položky
1
2
3
4
5

p.č. 180/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 365m²
p.č. 180/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381m²
p.č. 181/1, ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 69m²
p.č. 176/21, ostatní plocha – zeleň, o výměře 232m²
p.č. 176/23, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 130m²

3. SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI - pořizovací cena nad 40 tis. Kč/vč. DPH (včetně instalace, dopravy, poštovného …)
Kapitola Poř.
rozpočtu č.pol.

Kód
položky

Název položky

jednotka

RP 6122
RP 6122

61 S-001
62 S-002

kladková věž 4 stanoviště
stroj na předkopávání v sedě

KS
KS

RP 6122
RP 6122

88 779-00-P8

Podlaha sportovní povrch - m.č. 13. Podlaha sportovní odpružená podlaha haly stolního tenisu -,, samostatná dodávka
CELKEM SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI NAD 40 tis. Kč vč. DPH

366 M2

ODBYTOVÁ CENA
jednotková
celkem bez
CENA vč. DPH
bez DPH
DPH
1,000
172 722,54
172 722,54
208 994,27
1,000
112 722,54
112 722,54
136 394,27
1,000
497 722,54
497 722,54
602 244,27

Počet
jednotek

947 632,82

4. SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI - pořizovací cena od 3-40 tis. Kč/vč. DPH (včetně instalace, dopravy, poštovného …)
Kapitola Poř.
rozpočtu č.pol.

Kód
položky

Název položky

jednotka

Počet
jednotek

ODBYTOVÁ CENA
jednotková
celkem bez
bez DPH
DPH

CENA vč. DPH

RP 5137
RP 5137

10 10
11 11

Jednoprocesorový server 1x(1) Quad-Core Intel Xeon E3-1220v2, 4GB DDR3, 2x 1000GB SATA 7200 otáček,,, RAID (0/1/10), DVD-ROM, 350W
Záložní zdroj UPS 750VA – 500W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá

KS
KS

1,000
1,000

17 280,00
9 600,00

17 280,00
9 600,00

20 908,80
11 616,00

RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137

11
15
16
17
18
20
21

Prosklenná vitriná, š. 850
prosklenná vysoká lednice
myčka na nádobí š. 600
dvouplotýnkový vestavný vařič
kávovar automatický, profesionální
stůl kulatý pr. 800
polokřeslo

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
9,000

9 500,00
20 000,00
12 000,00
5 000,00
15 000,00
4 000,00
3 500,00

9 500,00
20 000,00
12 000,00
5 000,00
15 000,00
12 000,00
31 500,00

11 495,00
24 200,00
14 520,00
6 050,00
18 150,00
14 520,00
38 115,00

1.11
P-001
P-002
P-003
P-004
N-003
N-004

RP 5137

22 N-005.1

drážkový panel š. 240 cm, v. 120 cm

KS

1,000

13 000,00

13 000,00

15 730,00

RP 5137

23 N-005.1

prosklenná skříňka nízká š. 80 cm, 2

KS

3,000

5 000,00

15 000,00

18 150,00

RP 5137

24 N-006

ozdobná deska pod televizi

KS

1,000

5 000,00

5 000,00

6 050,00

RP 5137

25 N-007

Kovový věšák

KS

1,000

2 500,00

2 500,00

3 025,00

RP 5137

27 P-005

LED HD televizor

KS

1,000

11 000,00

11 000,00

13 310,00

RP 5137
RP 5137

33 N-008
34 N-009

policový regál otevřený
lavice šatní s věšáky š. 200 cm

KS
KS

2,000
2,000

3 000,00
4 500,00

6 000,00
9 000,00

7 260,00
10 890,00

RP 5137

42
43
44
46

skříňka pro uložení aparatury (provětrávání); v. 90 cm
Zracadlová stěna v bm, v. 200 cm
závěsná konstrukce PROTRX 10m
Zesilovač 20dB pro pozemní TV signály, 4x Vstup (BI / VKV / BIII / BIV-V), 1x Výstup, vlastní zdroj

KS
KS
KS
KS

2,000
10,000
1,000
1,000

6 000,00
7 000,00
35 000,00
3 264,00

12 000,00
70 000,00
35 000,00
3 264,00

14 520,00
84 700,00
42 350,00
3 949,44

47 N-029

závěsná tyč na gymnastické míče

KS

1,000

10 000,00

10 000,00

12 100,00

48 N-030

žebřiny

KS

12,000

4 000,00

48 000,00

58 080,00

49 N-032

baletní tyč

KS

2,000

8 000,00

16 000,00

19 360,00

RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137

N-010
N-011
N-012
46

viz. Nákres
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RP 5137
RP 5137

52 N-013
54 N-015

stůl čtvercový
stůl atyp. na kov. nohách, oblouk

KS
KS

7,000
1,000

3 000,00
2 500,00

21 000,00
2 500,00

25 410,00
3 025,00

RP 5137

55 N-016

skříňka policová pod televizi

RP 5137

56 N-007

Kovový věšák

KS

1,000

4 000,00

4 000,00

4 840,00

KS

1,000

2 500,00

2 500,00

RP 5137

57 P-005

3 025,00

LED HD televizor

KS

1,000

11 000,00

11 000,00

13 310,00

RP 5137
RP 5137

58 N-017
59 N-018

stůl kancelářský
kontejner pojízdný 4 šuplíky

KS
KS

4,000
1,000

3 000,00
4 500,00

12 000,00
4 500,00

14 520,00
5 445,00

RP 5137

60 N-019

židle otočná pojízdná s opěrkama na ruce

KS

1,000

4 000,00

4 000,00

4 840,00

RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137

63
64
65
66
67

lavice hyperextenze 45 st.
lavice rovná
lavice polohovací
sada jednoručných činek 2,5 - 25 kg / páry po 2,5 kg
dvouřadý stojan pro jednoručné činky

KS
KS
KS
KS
KS

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

10 000,00
4 500,00
6 500,00
17 000,00
5 000,00

10 000,00
4 500,00
6 500,00
17 000,00
5 000,00

12 100,00
5 445,00
7 865,00
20 570,00
6 050,00

68 68

EZS Ústředna, základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 2048 událostí, 8 podsystémy, 4+1PGM, RELÉ pro,, sirénu, 8x2 zóny na panelu

KS

1,000

7 392,00

8 944,32

68 N-020

5-místná lavice

KS

10,000

8 500,00

85 000,00

102 850,00

RP 5137

69 N-021

robot stolní tenis

KS

2,000

15 000,00

30 000,00

36 300,00

RP 5137

71 N-023

šatní kovová třískříňka s cylindrickým zámkem

KS

5,000

7 000,00

35 000,00

42 350,00

RP 5137

72 72

Komunikátor GSM/GPRS v kovovém pouzdru se signalizační LED, přenos formátů na PCO v GSM i GPRS,,, dálkové programování, SMS zprávy
uživateli-poplachy na
zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, porucha, napájení 12-16V=400mA(max.1A), až 16 tel. Čísel pro SMS, česká verze
~

KS

1,000

5 952,00

5 952,00

7 201,92

RP 5137
RP 5137
RP 5137

72 N-033

šatní kovová dvouskříňka s cylindrickým zámkem a lavičkou

KS

8,000

6 000,00

48 000,00

58 080,00

73 73

Ovládací klávesnice CZ, alfanumerická klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová,, zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení

KS

1,000

3 168,00

3 168,00

3 833,28

73 N-009

lavice šatní s věšáky

KS

4,000

4 500,00

18 000,00

21 780,00

skříňka pro uložení aparatury (provětrávání); v. 90 cm
žebřiny
Barevná box IP kamera – přes webové rozhraní IE6.0 a vyšší , rozlišení 1280x1024 při 25sn./s,,, automatické řízení clony, s přípravou pro objektiv(C/CS
Profesionální budící zesilovač pro dolní sály - 2×200 W RMS / 8 ?, 2×300 W / 4 ?, 1×500 W / 8 ?,,, třída H, 20 – 20 000 Hz, S/N 108 dB, 11 kg
Profesionální budící zesilovač pro horní sál – 2×500 W RMS / 8 ?, 2×660 W / 4 ?, 2×1 000 W / 2 ?,,, 1×1 300 W / 8 ?, 1×2 000 W / 8 ?, třída H, 20 – 20 0
Mixážní pult pro horní sál - 4 mono a 2 stereo vstupy přes XLR nebo Jack, 3 pásm. korekce, low cut,,, fantom, pfl, 3 sběrnice, 1 USB
Bezdrátový mikrofon klopový + náhlavní - kompletní sada, diverzitní, UHF, dosah 300m, kompresor,,, expander, šumová brána, squelch
Profesionální pasivní reproduktor – 100/300W, 8ohm, 112 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8” bas. rep.,,, 34 mm driver, pasivní
Televize LED, úhlopříčka 102 cm, 100Hz, FullHD 1920x1080, DVB-T/C MPEG4 tuner, USB přehrávání, 3x,, HDMI, SCART, PC vstup + VESA držák na
zeď
Mini počítač Intel Celeron 1017U Ivy Bridge, Intel HM70, RAM 2GB DDR3, Intel HD Graphics, HDD 500GB,, 5400 otáček, WiFi, klávesnice a myš,
CELKEM

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

1,000
4,000
3,000
1,000
1,000
1,000
2,000
10,000

6 000,00
5 000,00
11 040,00
9 817,90
13 849,90
4 072,30
3 870,70
4 223,50

6 000,00
20 000,00
33 120,00
9 817,90
13 849,90
4 072,30
7 741,40
42 235,00

7 260,00
24 200,00
40 075,20
11 879,66
16 758,38
4 927,48
9 367,09
51 104,35

KS

2,000

9 600,00

19 200,00

23 232,00

KS

2,000

7 200,00

14 400,00

19 N-002
26 N-031
28 N-024

barová stolička
koš
koš

KS
KS
KS

3,000
1,000
1,000

2 000,00
500,00
400,00

6 000,00
500,00
400,00

29
30
31
32

zásobník na papírové ručníky
zásobník na tekuté mýdlo
zrcadlo
sada zásobník na toaletní papír + WC štětka

KS
KS
KS
KS

1,000
1,000
1,000
1,000

600,00
800,00
1 200,00
600,00

600,00
800,00
1 200,00
600,00

500,00

RP 5137
RP 5137

S-003
S-004
S-005
S-006
S-007

RP 5137

80
82
108
124
125
127
128
129

RP 5137

153 153

RP 5137
RP 5137

154 154

RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137
RP 5137

RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139

RP 5139
RP 5139
RP 5139

N-010
N-030
108
124
125
127
128
129

N-025
N-026
N-027
N-028

7 392,00

35 N-024

koš

KS

1,000

500,00

36 N-027

zrcadlo

KS

1,000

600,00

600,00

37 N-024

koš

KS

1,000

400,00

400,00

38
39
40
41
46
47

zásobník na papírové ručníky
zásobník na tekuté mýdlo
zrcadlo
sada zásobník na toaletní papír + WC štětka
závěsný systém PROTRX, 3
Aktivní rozbočovač pozemního vysílání - 1x vstup (47-862MHz), 6x výstup, vlastní zdroj, F konektory

KS
KS
KS
KS
KS
KS

1,000
1,000
1,000
1,000
14,000
1,000

600,00
800,00
1 200,00
600,00
2 000,00
2 400,00

600,00
800,00
1 200,00
600,00
28 000,00
2 400,00

N-025
N-026
N-027
N-028
N-012
47

53 N-014

židle ke stolu

KS

28,000

1 100,00

30 800,00

69
70
70
71

Expandér ZX8 – expandér 8 vstupů s možností zapojení 16 adresných zón, instalace do boxu k ústředně,, nebo samostatně do boxu
nástěnka
BOX VT – velký univerzální plechový box pro ústřednu i expandér, včetně napájecího trafa 80VA a,, prostorem pro akumulátor 18Ah
Akumulátor 12V/18h, olověný, bezúdržbový

KS
KS
KS
KS

1,000
1,000
1,000
1,000

2 160,00
1 500,00
1 680,00
1 200,00

2 160,00
1 500,00
1 680,00
1 200,00

koš

KS

1,000

500,00

500,00

69
N-022
70
71

74 N-024

17 424,00

1 083 061,93
7 260,00
605,00
484,00
726,00
968,00
1 452,00
726,00
605,00
726,00
484,00
726,00
968,00
1 452,00
726,00
33 880,00
2 904,00
37 268,00
2 613,60
1 815,00

2 032,80
1 452,00
605,00
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RP 5139

74 74

RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139

75
75
76
77
78
79
81

RP 5139
RP 5139

RP 5139
RP 5139
RP 5139
RP 5139

RP 5139

N-027
75
N-025
N-026
N-027
N-028
N-011

83 N-024
84
85
86
87
109
126
131
151
152
192
193

N-025
N-026
N-027
N-028
109
126
131
988-99-001
988-99-011
725291703
72599-03

Dual PIR senzor,aut.čítač pulzů -2 úrovně,tepl.komp.,vyměnné clony,kov. kryt,odběr 15mA,dosah,, 11m/110°,-10 až 50°C, odolnost vůči malým zvířatům
do cc
a 18kg
~
zrcadlo
Vnitřní piezo-siréna s nízkým odběrem a s vestavěným Ni-MH akumulátorem, 2 režimy činnosti,2,, indikační LED, zdvojený TAMPER
zásobník na papírové ručníky
zásobník na tekuté mýdlo
zrcadlo
sada zásobník na toaletní papír + WC štětka
Zracadlová stěna v bm, v. 200 cm

KS

13,000

960,00

12 480,00

15 100,80

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
10,000

1 200,00
1 200,00
600,00
800,00
1 200,00
600,00
2 000,00

1 200,00
1 200,00
600,00
800,00
1 200,00
1 200,00
20 000,00

koš

KS

1,000

400,00

400,00

zásobník na papírové ručníky
zásobník na tekuté mýdlo
zrcadlo
sada zásobník na toaletní papír + WC štětka
Varifokální objektiv pro vnitřní IP kameru s automatickou clonou a manuální nastavením nastavením,, ohniskové vzdálenosti a zoomu, CS montáž, f=3,5
Mixážní pult pro dolní sál - 1 mono a 2 stereo vstupy přes XLR nebo Jack, 2 pásm. Korekce, pfl, 3,, sběrnice,1 USB
Kabel reproduktorový 2x2,5
D + M PHP práškový P6 s hasící schopností 21A
D + M zrcadlo WC
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm
Doplňky zařízení sprch - Igelotový závěs vč. tyče
CELKEM
CELKEM SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI 3-40 tis. Kč vč. DPH

KS
KS
KS
KS
KS
KS
M
KUS
KUS
SOUBOR
SOUBOR

1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
250,000
4,000
1,000
1,000
5,000

600,00
800,00
1 200,00
600,00
633,00
2 056,30
32,00
1 050,00
1 500,00
1 000,00
1 500,00

600,00
800,00
1 200,00
600,00
1 899,00
2 056,30
8 000,00
4 200,00
1 500,00
1 000,00
7 500,00

1 452,00
1 452,00
726,00
968,00
1 452,00
1 452,00
24 200,00
484,00
726,00
968,00
1 452,00
726,00
2 297,79

CENA PROJEKTU CELKEM vč. DPH

12 823 426,16

2 488,12
9 680,00
5 082,00
1 815,00
1 210,00
9 075,00
183 285,11
1 266 347,04
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Příloha: Registrační list – návrh č. 81/1
Podnět na změnu územního plánu č. 81/1
1. Údaje o žadateli
1.1. Jméno a příjmení žadatele
(název firmy nebo sdružení,
jméno statutárního zástupce)
1.2. Adresa
(u právnické osoby adresa
sídla, u skupiny žadatelů
adresa kontaktní osoby)
1.3. Č.j. / datum podání
CJ MML 018570/15 ze dne 28.1.2015
2. Popis změny
2.1. Lokalita
Katastrální území
Staré Pavlovice
Parcelní číslo
773/6
Druh pozemku
trvalý travní porost
Další specifikace
773/6 = 1007 m2
Funkce dle platného ÚP
plochy přírody a krajiny – trvalé travní porosty
2.2. Požadavek na změnu
bydlení čisté
Odpovídá funkci
plochy bydlení čistého
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu
3.1. Vlastnictví pozemku
vlastník
3.2. Investiční záměr
3.3. Ostatní
4. Další doklady
4.1. Studie
4.1. Situační nákres
4.2. Předběžná stanoviska
dotčených osob a orgánů
4.3. Jiné
5. Stanovisko odboru hlavního architekta
Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu ÚP pro veřejné projednání plochy
Z – plochy sídelní zeleně.
6. Doporučení odboru ke schválení podnětu
7. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování

NE
NE
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Příloha 1) Návrh odpovědi jednateli petičního výboru
Vážený Ing. Martine Harazine, Ph.D.
dne 9. března 2015 byla na podatelnu Magistrátu města Liberce doručena Vaše petice, která
byla podpořena 121 podpisy občanů Vratislavic nad Nisou a Vesce. V petici jste byl zmocněn
jednat za petiční výbor.
Vaše petice směřuje proti návrhu územní studie Vyhlídková – Dlouhomostecká. Z tohoto důvodu Rada města Liberec a Rada městského obvodu Vratislavice nad Nisou projednala tuto
petici a schválila její vyřízení jako námitky uplatněné k návrhu předmětné územní studie. Petice byla předána pořizovateli územní studie, který petici vyřídí jako námitku.
O uplatněných námitkách bude zpracován návrh rozhodnutí, který bude součástí dokumentace
územní studie. Namitatelé se mohou o rozhodnutí o námitce informovat na webu města Liberec v rubrice územní studie, případně osobně na odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování.
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Příloha č.2 Návrh vzorové smlouvy o výpůjčce

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
č.
I.
Účastníci smlouvy
Statutární město Liberec
Náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku
IČ: 00262978
(dále jen půjčitel)
a
Titul, Příjmení, Jméno
Ulice, PSČ, MČ
Datum narození:
Stanoviště: ………………………………………………………….
(dále jen vypůjčitel)
uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník“)

II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je výpůjčka kompostéru, výrobní značky JRK 800 (dále jen „předmět výpůjčky“).
Evidenční číslo: ……..
Pořizovací cena za 1 ks kompostéru je 1 549 (cena je včetně DPH, dopravy, rozvozu).
Tato výpůjčka byla podle podmínek uložených zákonem č.128/2000 Sb., o obcích schválena
na zasedání Rady města Liberec dne 7.4.2015, usnesením č. …./2015.
Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání předmět výpůjčky za účelem podpory domácího kompostování biologického odpadu.

III.
Práva povinnosti smluvních stran
1/ Vypůjčitel bude předmět výpůjčky bezplatně používat po dobu 5 let, od data podepsání
smlouvy, na sjednaném stanovišti (viz adresa), a to v souladu s Plánem odpadového hospodářství města Liberce - závazná část, cíl 1.3. Upřednostnění kompostování před jinými for-
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mami nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad. Po uplynutí této lhůty přechází
kompostér do vlastnictví vypůjčitele.
2/ Vypůjčitel je povinen kompostér používat pouze k domácímu kompostování biologického
odpadu, pro který je určen a udržovat jej v provozuschopném stavu. Dále je povinen chránit
věc před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo zničením.
3/Vypůjčitel prohlašuje, že jej půjčitel seznámil se zvláštními pravidly, která je třeba při užívání předmětu výpůjčky zachovávat.
4/ Případné poškození nebo ztrátu kompostéru je vypůjčitel povinen neprodleně písemně
oznámit na oddělení odpadového hospodářství statutárního města Liberec nebo na tel: 485
243 456.
5/ Vypůjčitel nesmí přenechat věc, která je předmětem této smlouvy k užívání jinému subjektu.
6/ Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo zničení a
jiné újmy na věci, která je předmětem podle této smlouvy, způsobené užíváním, které není
v souladu s účelem vymezeným touto smlouvou.
7/ Pokud vypůjčitel nebude moci nebo chtít pokračovat v domácím kompostování biologického odpadu, je povinen kompostér neprodleně vrátit půjčiteli očištěný a vymytý. V případě
trvalého poškození nebo zničení kompostéru vypůjčitel uhradí půjčiteli plnou výši pořizovací
ceny uvedené v článku II. této smlouvy.
8/ Vypůjčitel umožní půjčiteli, aby kdykoliv po dobu 5 let od výpůjčky provedl kontrolu užívání kompostéru v souladu s výše uvedenými povinnostmi.

IV.
Závěrečná ustanovení
1/ Půjčitel předává vypůjčiteli kompostér ve stavu způsobilém k řádnému užívání v počtu 1
ks. Vypůjčitel podpisem smlouvy potvrzuje, že převzal 1 ks kompostéru ve stavu způsobilém
k užívání.
2/ Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3/ Smlouva se vyhotovuje ve třech originálech (1x vypůjčitel, 2x půjčitel).
4/ Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky.
5/ Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6/ 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.
V Liberci dne ……………..
Za půjčitele:

Bc. David Novotný

Za vypůjčitele:

příjmení jméno

Vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Příloha č. 4 – Žádost o směnu pozemků
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Příloha č. 1 – Návrh plánu údržby zastávek a čekáren pro statutární město Liberec
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Příloha č. 1 - „Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury“.

SMLOUVA
s vlastníkem technické infrastruktury
o vybudování nové ( úpravě stávající ) infrastruktury
Kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona ( SZ ) č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
1. O2 Czech Republic a.s.
Se sídlem:
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
IČ:
601 93 336
DIČ:
CZ 60193336
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322
Zastoupená Jiřím Kaprasem, na základě pověření ze dne 8.7.2014
jako „vlastník technické infrastruktury“
a
2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Se sídlem:
Nám. Dr.E.Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČ:
00262978
DIČ:
CZ00262978
Zapsaná v:
Zastoupená: Bc. David Novotný
vedoucí odb. správy veřejného majetku
jako „žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby“
( oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ ),
takto:
Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Vlastník technické infrastruktury je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu
ustanovení § 7 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86
odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pro potřeby
územního řízení.
4. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel“) nazvané „Revitalizace
Rochlice – úprava komunikace“ v rámci společnosti O2 Czech Republic a.s. evidované pod
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názvem „Liberec,Dobiášova,VPI“ v rámci žádosti zahrne i umístění nové trasy sítě elektronických komunikací ( SEK ) podle článku III. Smlouvy.

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. Vlastník technické infrastruktury prohlašuje, že souhlasí se záměrem žadatele o umístění
stavby v územním řízení, kterým je vyjádřen v zákresu situace elektronických komunikací pro
DUR (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „Projekt“) s tím, že způsob a podmínky přeložky SEK
budou na výzvu žadatele o územní rozhodnutí o umístění stavby upraveny v samostatné
smlouvě.
Čl. III.
Další ujednání
1. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby výše uvedené stavby je i návrh nové
trasy sítě elektronických komunikací. Tato trasa je uvedena jako:
C.3 Koordinační situace
2. V nové trase bude uložen kabel sítě elektronických komunikací o profilu viz. Projekt.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že technické, organizační a bezpečnostní podmínky související se
zřizováním a provozováním sítě elektronických komunikací v nemovitosti či na nemovitostech
budou předmětem jiných ujednání po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a nebudou součástí této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom
obdrží každá smluvní strana a kopie této smlouvy budou žadatelem použity jako příloha
k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.

V Liberci, dne ……………………

V Liberci, dne……………………

……………………………………………………………
Jiří Kapras
na základě pověření z 8.7.2014
ku
O2 Czech Republic a.s.

………………………………………………………….
Bc. David Novotný
vedoucí odb. správy veřejného majetStatutární město Liberec
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Důvodová zpráva
Ekofond statutárního města Liberec (dále jen „Ekofond“) je zřízen usnesením Zastupitelstva
města Liberec č. 30/00 ze dne 28. 3. 2000 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 84, odst. 2, písm. c)).
Hospodaření Ekofondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá po projednání s náměstkyní primátora
Ing. Karolínou Hrbkovou Radě města Liberec ke schválení výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí dotací z Ekofondu v roce 2015.
V souladu s novelou zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nově stanovena
povinnost zveřejňovat všechny dotační programy minimálně 30 dnů před datem zahájení podávání žádostí.
Zároveň je třeba, aby odbor ekonomiky zajistil umožnění čerpání dotčených finančních prostředků v květnu/červnu 2015.
Harmonogram výzvy z Ekofondu v roce 2015
7. 4. 2015
8. 4. – 8. 5. 2015

projednání výzvy v 7. RM

zveřejnění výzvy na úřední desce MML (ze zákona po 30 dnů) a
dále pak na webu města Liberce
11. - 22. 5. 2015 12.00 hod. příjem žádostí o dotace z Ekofondu
mezi 28. 5. a 3. 6. 2015
konání správní rady Ekofondu, návrh správní rady na přidělení
dotací
16. 6. 2015
návrh správní rady na přidělení dotací na jednání 10. RM
návrh správní rady na přidělení dotací na jednání 5. ZM
25. 6. 2015

Přílohy:
1. Návrh výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu v roce 2015
2. Statut Ekofondu
3. Pravidla pro přidělování dotací z Ekofondu
4. Formulář žádosti
5. Tabulka k vyúčtování
6. Vzor prohlášení De minimis
7. Čestné prohlášení o bezdlužnosti
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Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace z Ekofondu
statutárního města Liberec na rok 2015
Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, vyhlašuje v souladu se statutem Ekofondu statutárního města Liberec, schváleným usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 41/2013 ze dne 28. 2. 2013 a upraveným usnesením ZM č. 145/2014 ze dne 29. 5. 2014
s účinností od 1. 6. 2014, tuto výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu
statutárního města Liberec.
1. Účel, na který lze poskytnout dotaci
- údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě – prioritní oblast podpory pro rok 2015,
viz odst. 1 Kritérií pro hodnocení žádostí (součást přílohy č. 1 Statutu Ekofondu)

- ekologická výchova a osvěta
- ochrana přírody a krajiny
- péče o vodní toky a vodní zdroje
- obnovitelné zdroje energie - neziskové projekty a studie
- předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů
- péče o zvířata v nouzi
2. Předpokládaný rozpočet
Předpokládaný objem peněžních prostředků určený na podporu účelů v rámci této výzvy
činí 800 000 Kč.
3. Výše dotace a spolufinancování
Dotaci lze poskytnout maximálně v takové výši, aby byl dodržen požadavek na spolufinancování projektu ze strany příjemce dotace. Minimální výše spolufinancování projektu
příjemcem dotace je 20 % z původně požadované částky dotace. Podle bodu 9 Pravidel
přidělování dotací z Ekofondu statutárního města Liberec tato podmínka neplatí u projektů
realizovaných na pozemcích města, jejichž stav se tím zhodnocuje nebo zlepšuje. Pokud
má být projekt realizován na pozemcích SML, doporučujeme projednat dopředu
s Odborem ekologie a veřejného prostoru a Odborem správy veřejného majetku.
4. Žadatelé
Žadatelem o poskytnutí dotace může být:
-

fyzická i právnická osoba
nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec
spolek, sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti
církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby
dle zákona č. 3/2002 Sb.
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5. Podávání žádostí
a) Žádosti o poskytnutí dotace dle této výzvy lze podávat:
od 11. 5. do 22. 5. 2015 do 12.00 hodin
b) Žádost se všemi povinnými přílohami bude podána v tištěné podobě (1 ks) + bude zaslána elektronicky (pouze formulář žádosti, bez příloh) na e-mail:
vasina.leos.@magistrat.liberec.cz, a to od 11. 5. do 22. 5. 2015 do 12.00 hodin
c) Žádosti se podávají na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z Ekofondu
statutárního města Liberec“, které jsou k dispozici:
- v recepci budovy historické radnice
- na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz
d) Žádosti na předepsaných tiskopisech a s požadovanými přílohami lze podat na podatelně Magistrátu města Liberec v budově historické radnice nebo zaslat poštou na
adresu:
Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru
Leoš Vašina
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
e) K žádosti žadatel doloží:
Právnická osoba:
- kopii registrace (hlavního sídla, příp. i pobočky v Liberci) nebo výpis z obchodního
rejstříku
- kopii stanov nebo statutu
- kopii zápisu o jmenování osoby zastupující organizaci navenek
- kopii dokladu o bankovním spojení
Fyzická osoba:
- kopii živnostenského listu nebo občanského průkazu
- kopii dokladu o bankovním spojení
V případě, že bude žádost podpořena, doloží uchazeči /právnické i fyzické osoby/ ještě:
- Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, a to do sedmi dnů od odeslání písemného vyrozumění o přidělení dotace žadateli
6. Termín realizace podporovaných akcí:
Dotace mohou být poskytnuty na akce realizované v období od 1. ledna. 2015 do 31. prosince 2015.
Upozorňujeme, že realizace projektu, na který je žádána dotace, nesmí být v době
podání žádosti o dotaci již ukončena. Musí se tedy jednat o akce probíhající v období
od 1. 1. do 31. 12. 2015, nelze však žádat o dotaci na akci, která ke dni podání žádosti
již byla ukončena.
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7. Hodnocení žádostí
Jednotlivé žádosti o dotaci budou projednány správní radou fondu. Žádosti budou posuzovány a hodnoceny dle kritérií uvedených ve statutu fondu a pravidlech přidělování dotací,
který je přílohou statutu. O přidělení dotace rozhoduje rada města a zastupitelstvo města na
základě návrhu předloženého správní radou fondu.
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Po projednání žádostí v zastupitelstvu města je žadateli zasláno do 15- ti kalendářních dnů
od zveřejnění usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML písemné vyrozumění o výsledku.
9. Podmínky poskytnutí dotace
Podmínky poskytnutí dotace jsou stanoveny Statutem Ekofondu SML a Pravidly přidělování dotací z Ekofondu SML.
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PR/OSCR 1/15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
v platném znění (dále jen zákon)

Vizuální identita pro Liberec
Zadavatel veřejné zakázky

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
a ve věcech zadávání této zakázky PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:
Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

duben 2015
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OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Identifikační údaje zadavatele
Předmět plnění veřejné zakázky
Místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky
Požadavky na prokázání kvalifikace
Rozsah předložených návrhů v nabídce
Povinné součásti nabídky
Seznam subdodavatelů
Způsob zpracování nabídkové ceny
Obchodní podmínky
Způsob hodnocení nabídek
Lhůta a způsob podání a zpracování nabídky
Další informace – dotazy, konzultace
Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Závěrečná ustanovení

Přílohy:
č. 1 Vzor titulního listu nabídky
č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
č. 3 Návrh smlouvy o dílo
č. 4 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec
č. 5 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky
č. 6 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení § 68 zákona odst. 3
č. 7 Přehled subdodavatelů
č. 8 Fotografie v elektronické podobě

Preambule:
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci
zadávacího řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém
však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona.
Charakteristika zadavatele
Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody česko-německo-polského
trojzemí. Vstřícné a otevřené město nabízí vzdělání na kvalitních vysokých a středních
školách, které vychovávají všestranně připravené odborníky z různých oborů využívajících
špičkové moderní technologie. Město nabízí bohatý kulturní a společenský život, stejně tak
i sport a další volnočasové aktivity jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky.
Sounáležitost obyvatel s městem je dána kvalitními podmínkami pro život, kvalitním
životním prostředím, dostatkem pracovních příležitostí a moderním stylem řízení města
otevřeným spolupráci napříč všemi sektory.
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Jednotný vizuální styl má sloužit k jasné identifikaci, jednotné prezentaci města a tím i ke
zvýšení prestiže a zlepšení vnímání nabídky Liberce.
Liberec je město ve středoevropském srovnání velmi mladé (1577 – udělení městského
znaku), velký rozmach města je spojen zejména s textilní výrobou v 19. století, kdy bylo
dokonce několik let počtem obyvatel druhé největší v Čechách. Dnešní tvář městu vtiskla
masivní výstavba na přelomu 19. a 20. století (radnice, Hotel Zlatý Lev, různé banky,
obchodní a živnostenská komora, Severočeské muzeum, lázně, výletní a rekreační podniky
v okolí, nejstarší botanická a zoologická zahrada na našem území, apod.). Podobu města po
staletí utvářela německá většina obyvatel, město se v určitých dobách profilovalo jako „hlavní
město českých Němců“. Hospodářský význam prezentovala právě výstava těchto českých
Němců v roce 1906. Po poválečném odsunu sudetských Němců si Liberec zachoval
specifickou atmosféru rozdílnou od tradičně „českých“ měst. V rámci Severočeského kraje
byl Liberec politicky méně významným městem a naopak se v šedesátých a sedmdesátých
letech profiloval díky skvělé architektuře (výstaviště, Ještěd, obchodní dům Ještěd, Bytový
dům Wolkerova a další).
Podoba nové grafiky podtrhne význam města Liberec jakožto destinace cestovního ruchu
vyhledávané turisty a zároveň umožní místním obyvatelům lépe se s městem identifikovat.
Cílem je inovativní, originální, přehledná, zajímavá a zapamatovatelná grafika s důrazem na
představení Liberce jako moderního, živého města s ojedinělou volnočasovou nabídkou.
Zároveň by měla být grafika jednoduchá a mít nosnou, jednotnou myšlenku. Prezentace města
se bude opírat o vhodné využití kvalitních fotografií, které by zejména na titulních stranách
materiálů a velkoformátových prezentacích (roll-up, plakát) měly být stěžejní.
Město Liberec na rozdíl od srovnatelně velkých měst v České republice nabízí unikátní
kombinaci kulturního a sportovního vyžití. Městskou hromadnou dopravou (tramvají) se lze
dostat přímo pod lanovky ve sportovním areálu Ještěd. Město je veřejnou dopravou velmi
dobře propojeno s Jizerskohorskou magistrálou (cyklo a skibusy). Díky široké nabídce
volnočasových aktivit v blízkém okolí může sloužit jako základna pro hvězdicové výlety. Ve
městě samotném se nachází široká nabídka kulturních a volnočasových aktivit (divadla,
Centrum Babylon, IQ Landia, Severočeské muzeum, Oblastní galerie Liberec (v lázních),
ZOO, botanická zahrada. Sportpark/ Home Credit aréna neslouží jen jako sportovní zázemí,
ale i jako místo pro pořádání velkých koncertů a dalších kulturních akcí.
Liberec oslovuje nejen české návštěvníky, ale i cílové skupiny v zahraničí, zejména
v Německu a Polsku.
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ
Telefonní spojení:
fax:
profil zadavatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
00262978
CZ00262978
+420 485 243 111
+420 485 243 113
https://zakazky.liberec.cz/

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní
ruch
Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky je Ing. David Pastva, vedoucí odboru
cestovního ruchu a sportu, tel: +420 485 243 136, e-mail: pastva.david@magistrat.liberec.cz
Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky je Mgr. Eliška Štochlová, referentka veřejných
zakázek, tel. +420 485 243 219, e-mail: stochlova.eliska@magistrat.liberec.cz

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vytvoření jednotné vizuální identity za účelem
ucelené prezentace statutárního města Liberec a dalších subjektů pro propagaci města Liberec.
Jednotný vizuální styl bude sloužit k jednoznačné identifikaci, prezentaci statuárního města
Liberec a Liberce jako turistické destinace.
Dílo tvoří:
•
•

logo města Liberec,
grafický manuál (layout jednotlivých materiálů)

Grafický manuál umožní vytváření materiálů širokému portfoliu dodavatelů, jeho jednotlivé
prvky (např. fonty písma, barvy) budou volně dostupné (veřejné, běžné podporované) nebo
licence na jejich použití bude součástí díla.
Většina aplikací bude sloužit jako závazný předpis, některé však jen jako ukázky stylu, který
lze rozvíjet a aplikovat v různých modifikacích podle konkrétních podmínek nebo požadavků.
Jednotlivé prvky budou používány jak samostatně tak ve spojení.
Součástí dodávky bude časově a místně neomezená výhradní licence, vč. práva udělovat
podlicence třetím stranám (detailně v bodě č. 5).
Zatřídění podle CPV kódů
79340000-9 - Reklamní a marketingové služby
79342000-3 - Marketingové služby
79342200-5 - Propagační služby
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Rozsah grafického manuálu
1. Logo / logotyp
V současnosti město používá pro svou prezentaci znak a logo statutárního města. Ukázky:

Stávající logo bude nahrazeno zcela novým logem / logotypem (souvislost se stávajícím
není požadována).
Součástí grafického manuálu bude nové logo / logotyp města, které bude prezentovat
Liberec univerzálně ve vztahu ke všem cílovým skupinám. Logo by mělo vyjadřovat
sebevědomí města, ovšem v kombinaci s pokorou a respektem ke krajině, v které je
zasazeno, k lidem kteří v něm žijí, k bohaté historii a perspektivám moderní budoucnosti.
Pro zachování dostatečné čitelnosti budou vytvořeny základní (plnobarevná) verze a
inverzní varianty, vč. černobílé varianty (vč. ochranných pásem, zakázaných variant
apod.). Grafický manuál neřeší materiály, které město používá s městským znakem
(vizitky, hlavičkový papír apod.)
Kodifikace
1.1.1. Barevné varianty (plnobarevné, šedoškála/černobílé, bílé, inverzní atd.)
1.1.2. Ochranná zóna, minimální velikost loga
1.1.3. Bezpečné použití loga / logotypu na různých podkladech
1.1.4. Zakázané varianty
1.1.5. Užití logotypu společně se sloganem (slepý text) a s odkazem na web
www.visitliberec.eu a/nebo www.liberec.cz

2. Písmo
2.1. Součástí grafického manuálu bude sada dvou písem – jednoho hlavního a jednoho
doplňkového. Písma budou zvolena z běžné nabídky veřejně dostupných,
podporovaných fontů (případně licence na jejich použití bude součástí díla). Součástí
grafického manuálu budou pravidla pro použití písma. Písma musí mít podporu min.
češtiny, němčiny a polštiny. Vítána je rovněž podpora azbuky, pokud navrhnuté fonty
nepodporují azbuku, bude pro toto písmo navrhnuta alternativní varianta s podporou
azbuky.
3. Barevnost
Grafický manuál stanoví jednu hlavní barvu a doplňkové barvy pro tematické materiály
v základním členění:
historie a památky, architektura, technické památky
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-

zábava a kultura
sport, aktivní dovolená (vč. pěší, cyklo)
ubytování, gastronomie, služby
ostatní materiály (prezentace statutárního města / magistrátu – tiskové zprávy
apod.)

3.1. Základní barevná paleta (Pantone coated + uncoated, CMYK, RGB)
3.2. Doplňková barevná paleta (Pantone coated + uncoated, CMYK, RGB)
4. Typy publikací
Grafický manuál řeší zvlášť obálku a vnitřní strany publikací. Stanoví základní layout
a použitá písma textu, perexu a titulku. Důležité ja zajištění velmi dobré čitelnosti textů,
uživateli publikací jsou i starší lidé. Mezi všemi jednotlivými typy publikací a dalších
prvků je jednotící prvek (např. logotyp, barevnost, jiný grafický prvek…), který
jednoznačně definuje, že se jedná vždy o materiály z jednoho města (jedné turistické
destinace).
4.1. Turistická a volnočasová nabídka
4.1.1. Imagemateriál města, reprezentativní větší formát: (např. A4 nebo B5,
na výšku nebo na šířku)
• publikace představuje obecně město Liberec, jeho sportovní, kulturní
a volnočasovou nabídku,
• důraz na velké, kvalitní fotografie. Fotografie mají popisek,
• je řešena pro jednu jazykovou mutaci.
4.1.2. Katalog ubytování, formát: A5 na výšku:
• seznam ubytovatelů v členění: Hotely, Pensiony a Ostatní,
• materiál používá vhodné piktogramy pro popis služeb ubytovatelů,
• každý ubytovatel je prezentován dvěma fotografiemi,
• 4 jazykové mutace v jedné publikaci.
4.1.3. Průvodce – kapesní formát: A6 na výšku a na šířku
• obecná brožura, která na vnitřních stranách prezentuje jeden konkrétní
objekt. 1x foto, prostor pro text ve 4 jazycích,
• prvky jsou využitelné i pro jiný formát brožury (zejména A5 na výšku,
1/3A4 na výšku).
4.1.4. Jednoduchá mapa (v trhacím bloku): A4 na šířku
• lícová strana: mapa,
• rubová strana: popis (jednojazyčný) základních turistických cílů v Liberci
(cca 26 objektů s jednou fotografií a textem), jeden jazyk.
4.1.5. Leták skládaný, formát 1/3 A4 na výšku
• řeší umístění textu a fotografií, na vnitřních stranách má prioritu umístění
souvislého textu,
• je řešen pro 1 jazykovou mutaci.
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Další vizuální prvky
4.1.6. Reklamní vlajka – „Muší křídla“ nebo obdobný formát
4.1.7. Rollup – formát cca 200 x 80 cm
4.1.8. Plakát
4.1.8.1. A1 na výšku – image
4.1.8.2. Program akcí (hlavní je informační sdělení), použitelné pro A1/A2 na
výšku
4.1.9. Grafika pro tištěnou inzerci
4.1.9.1. image inzerce (na výšku a na šířku)
4.1.9.2. Inzerce s textovým a grafickým obsahem (advertorial)
4.1.9.3. Banner pro tištěná média (na šířku, na výšku a čtverec)
4.1.10. Plakát pro CLV vitríny (118,5 x 175 cm) – image
4.1.11. Billboard (510 x 240 cm) - image
4.1.12. Taška (v barevnosti 1/1 - pro jednoduché papírové tašky, 4/4 pro látkové tašky)
4.1.13. Webbanner (na šířku a na výšku)
4.1.14. Powerpoint prezentace
4.1.15. Materiály pro MIC:
4.1.15.1. Hlavičkový papír pro vytvoření jednoduchých materiálů ve WORDu
v Městském informačním centru (šablona), obsah řeší přehled otevírací
doby, jednoduchá sdělení apod. Materiál připravuje Městské informační
centrum – součástí jsou kontakty na MIC, logo a ofic. logo „i“ ATIC
4.1.15.2. Sáček papírový (na pohledy, 12,5 x 25 cm, kapsa na vstupenky
s uvedením rezervačních portálů, 10 x 24 cm)
4.2. Ostatní materiály
4.2.1. tisková zpráva A4 na výšku

5. Licence
Grafický manuál bude dílo specifické pro město Liberec. Zadavatel obdrží licenci pro
trvalé výhradní užití zahrnující oprávnění užívat díla opakovaně a časově neomezeně
(časový rozsah licence); v jakémkoli teritoriu celého světa (teritoriální vymezení licence);
a bez omezení, co do množství rozmnoženin díla. Dílo může zadavatel poskytovat dalším
subjektům (zejména dodavatelům konkrétních produktů) a jednotlivé prvky (zejména
logo) i subjektům pro jejich prezentaci jako subjektu působícího ve městě Liberec
(oprávnění udělit podlicenci). Zadavatel nebude povinen o takové třetí osobě
(postupníkovi) autora grafického manuálu informovat.
6. Forma zpracování vizuální identity:
Grafický manuál v tištěné podobě v počtu 5 ks, ve formátu A3 ve vazbě.
a současně
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-

Grafický manuál v elektronické podobě ve formátu PDF a se šablonami ve
formátech pro další snadné použití (v křivkách, doc, ppt apod.), 2 ks CD nebo
flashdisk.

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200.000,- Kč bez DPH.
V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět veřejné zakázky překročí maximální
hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek
a zadavatel takového uchazeče z další účasti v dotčené části zadávacího řízení vyloučí.
Detailně je způsob zpracování nabídkové ceny popsán v článku IX.
III. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Součástí díla jsou průběžné konzultace v sídle zadavatele. Zadavatel předpokládá
6 dvouhodinových konzultací s vítězným uchazečem soutěže v průběhu realizace díla v místě
plnění (nad rámec běžné komunikace v elektronické nebo jiné podobě na dálku.)
IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Uzavření smlouvy: neprodleně po ukončení zadávacího řízení
Zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
Dokončení a předání díla v těchto etapách:
-

1. etapa: do 30 kalendářních dní od popisu smlouvy – Předání loga – s kompletní
kodifikací ve všech bodech (1.1.1. – 1.1.5)
2. etapa do 90 kalendářních dní od podpisu smlouvy - Dokončení a předání
kompletního grafického manuálu

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci této
zakázky je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu
s § 50 a následných zákona, tím že prokáže:
A. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, v souladu
s § 53 odst. 1 zákona a to čestným prohlášením. (viz příloha č. 2 ZD)
B. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
V souladu s § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím
rozsahu:
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•
•

Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD).
C. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56
odst. 2 zákona v následujícím rozsahu:
Uchazeč předloží seznam významných obdobných služeb zrealizovaných (dokončených
dokumentů) dodavatelem v posledních 3 letech a níže uvedené přílohy. V seznamu bude
uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah – finanční objem, doba plnění a název
a kontakt na objednatele.
Přílohou seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění služby, či její části dodavatelem,
není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících
na její straně.
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň
dva projekty na grafické manuály (corporate identity manual) a podobná díla, a to min.
v objemu 100 tis. Kč bez DPH za jednotlivou zakázku, realizované uchazečem.
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 ZD).
Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
•

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou
č. 2 této ZD.

•

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B,
kap. 3, čl. 3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie
originálů dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

•

V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro
splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí
být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

•

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy
v prosté kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich
úředně ověřený překlad do českého jazyka.
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•

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

•

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů podle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace.

•

Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

•

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a
to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a).

•

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Další
kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni
dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v
takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a
rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu
zakázky.

•

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za
tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu,
z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí
rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky
ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou
konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

•

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
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zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž
splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem
trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
•

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace,
bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

VI. ROZSAH PŘEDLOŽENÝCH NÁVRHŮ V NABÍDCE
Uchazeč předloží tyto návrhy v takové míře podrobnosti, v jaké hodlá zpracovat celý
grafický manuál.
Zadavatel připravil sadu fotografií, které uchazeč může použít pro zpracování grafických
návrhů (příloha č. 8). Není přípustné použití jiných fotografií než těchto. Fotografie uchazeč
použije výlučně pro účely zpracování dané nabídky.

pro účast v prvním kole
1. návrh loga / logotypu města v základní podobě – podle bodu 1.1.1. Kodifikace
(Barevné varianty (plnobarevné, šedoškála/černobílé, bílé atd.). Zároveň je vítán
slovní popis předloženého návrhu.
2. návrh titulní strany a vnitřní dvoustrany image-materiálu podle bodu 4.1.1. – lze
použít pouze slepý text.
pro účast ve druhém kole
1. návrh loga města – podle bodů 1.1.2. – 1.1.5. (rozpracování návrhu z prvního kola)
2. návrh jedné strany inzerce s textovým a grafickým obsahem (advertorial) – podle bodu
4.1.9.2. – lze použít pouze slepý text
3. Plakát pro CLV vitríny (118,5 x 175 cm) – image – podle bodu 4.1.10.
VII. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY
Součástí nabídky musí být rovněž:
1. prohlášení uchazeče o tom, že na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel
zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba,
která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel
zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení,
pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje
žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 ZD).
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2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace
a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a
dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením (viz příloha č. 4 ZD).
3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti
se zadávanou veřejnou zakázkou (viz příloha č. 6 ZD).
4. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele (viz příloha č. 6 ZD).
5. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek (viz příloha č. 6 ZD).

VIII. SEZNAM SUBDODAVATELŮ
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci subdodavatelů
uvedených v seznamu předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu
této veřejné zakázky a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý
z kvalifikačních předpokladů. Seznam všech subdodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu
nabídky (viz příloha č. 7 ZD).
1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační
údaje, rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu
plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.
2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních
předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit mimo jiné smlouvu o budoucí
spolupráci – viz předchozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“.
Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu
uvedeném v předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla
prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za
předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu
jako subdodavatel původní.
3. V případě, že uchazeč nepředloží seznam subdodavatelů, má se zato, že nemá
v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli a bude realizovat
celé dílo prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
IX. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu
s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena
na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH
platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí
být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré
související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.
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Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny
nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Součástí nabídkové ceny je také jednorázová odměna za poskytnutí licence k využití
autorských práv v rozsahu uvedeném v návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky.
Cena uvedená na titulním listě musí být shodná s cenou uvedenou v návrhu smlouvy.
X. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je
zpracován ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha
č. 3 ZD) a který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě a v plném
rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči
(zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.
Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.
Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.
Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
Záruky a sankce
Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli
(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny
a hodnoceny.
Hodnocení bude probíhat dvoukolově, druhého kola soutěže se může zúčastnit pouze
soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vybrán hodnotící komisí v prvním kole soutěže.
Hodnocení prvního kola.
Ze soutěžních návrhů, splňujících stanovené požadavky na obsah a formu, vybere hodnotící
komise na základě hodnotících kritérií nejvýše pět nejzdařilejších návrhů, které se mohou
zúčastnit druhého kola. Uchazečům, kteří se řádně zúčastní druhého kola, bude vyplaceno
skicovné ve výši 4.000,- Kč vč. DPH. Skicovné nenáleží celkovému vítězi, bude tak
vyplaceno nejvýše čtyřem uchazečům. Skicovné bude vyplaceno na základě faktury od
oprávněných uchazečů, vystavené po uzavření druhého kola soutěže.
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Hodnocení nabídek bude provedeno podle těchto kritérií:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro kritéria (Kritéria A - D), která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí
nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího
kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria (Kritérium E - cena nabídky) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Dílčí hodnotící kritéria:
A Výtvarná úroveň
B Celková koncepce vizuální identity
C Nezaměnitelnost, jedinečnost
D Míra podrobnosti zpracování návrhu
E Nabídková cena

Váha
30 %
20 %
10 %
10 %
30 %

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:
Ad A-D.) V rámci dílčích hodnotících kritérií:
A. Výtvarná úroveň (0 – 100 bodů)
B. Celková koncepce vizuální identity (0 – 100 bodů)
C. Nezaměnitelnost, jedinečnost (0 – 100 bodů)
D. Míra podrobnosti zpracování návrhu (0 – 100 bodů)
bude postupováno podle následujícího vzorce
100 x

Počet bodů hodnocené nabídky
Počet bodů nejvhodnější nabídky

Ad E.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria E. Nabídková cena bude hodnocena celková
výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč včetně DPH, bude
postupováno podle následujícího vzorce
100 x Hodnota nejvhodnější nabídky
Hodnota nabídky
Celkové hodnocení
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspěšnější nabídka bude stanovena ta, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
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V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek pořadí v kritériu nabídková cena a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí
v kritériu A) Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné,
rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové
hodnoty.
XII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro zpracování a podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení
zadávacího řízení a končí dnem xx. xxxxxxx 2015 v x:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ
MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat
osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání
nabídek komise neotvírá.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady zadávacími
podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí
být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci),
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce
kopii plné moci.
Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace)
zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat
nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom
originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS
EXCEL nebo PDF. Pro tištěnou verzi zadavatel doporučuje formát A3 (pro představení
návrhu podle článku VI. ZD). Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky
bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky.
Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh
smlouvy, cenovou nabídku a návrhy podle článku VI. ZD). V případě rozporu se má za
rozhodující originální vyhotovení nabídky.
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude
rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax,
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
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Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne xxxxxxxxx 2015 v xxxxxxx hod. na adrese
zadavatele (budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, x. patro, zasedací místnost
č. xxxx. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který
podal nabídku.
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
A.

Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou
cenu.
Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a
celkového počtu listů v nabídce.
Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče
Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 2
Cenová nabídka
Návrh smlouvy
Čestná prohlášení (viz bod VI. ZD)
Přílohy (nepovinné)

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se
prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření
smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení.
Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán
min. do konce této zadávací lhůty.
XIII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE
Písemné dotazy
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné
dotazy prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové
schránky (ID 7c6by6u), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na adresu
zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460
59 Liberec. Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být v souladu s § 49
zákona doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem zájemcům.
XIV. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
• Uchazeč může podat v první kole zadávacího řízení maximálně jednu nabídku s třemi
variantními návrhy (podle článku VI. ZD). Každý návrh bude přehledně označen.
V druhém kole je přípustné předložení pouze jednoho rozpracovaného návrhu.
•

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.

•

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z
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účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně
písemně oznámí uchazeči.
•

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp.
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.

•

Uchazečům, kteří se řádně zúčastní druhého kola, bude vyplaceno skicovné ve výši
4.000,- Kč vč. DPH. Skicovné nenáleží celkovému vítězi, bude tak vyplaceno nejvýše
čtyřem uchazečům. Skicovné bude vyplaceno na základě faktury od oprávněných
uchazečů, vystavené po uzavření druhého kola soutěže.

•

Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo
vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího
řízení.

•

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout
žádnou nabídku.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku zadávacího řízení
se považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách
zadavatele.

•

Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto zadávacím řízení.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
•
•

Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto zadávacím řízení.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele: ..........................................
PhDr. Mgr. Ivan Langr,
náměstkem primátora
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