STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
6. schůze rady města dne: 21.03.2017
Bod pořadu jednání:
Projekt „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ – územní rozhodnutí, územní
souhlasy
Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení zpracování nezbytné projektové
dokumentace projektu "Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol". Konkrétně se jedná
o vyhotovení územních rozhodnutí, případně územních souhlasů do stavu nabytí právní moci. Tento
materiál navazuje (je v plném souladu) na schválený materiál RM ze dne 6. 12. 2016 (číslo usnesení:
1128/2016). Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM Zadávání veřejných zakázek - článek 5.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od 1. 10. 2016.
Tento materiál je také současně žádostí o schválení (obnovení) plné moci pro společnost Liberecká IS, a.s.
k zastupování statutárního města Liberce v úkonech spojených s vydáváním územních rozhodnutí
a územních souhlasů pro výstavbu optické metropolitní sítě v majetku statutárního města Liberce.

MML, Odbor informatiky a řízení procesů
Důvod předložení: Schválení přípravné fáze projektu - územní rozhodnutí, případně územní souhlas.
Zpracoval:

Plachá Petra, Ing. - pracovník odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno s:

Tiborem Batthyánym, primátorem
Ing. Jindřichem Fadrhoncem, tajemníkem
PhDr., Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora
Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací
Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem Liberecké IS, a.s.

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 10
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Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. Realizaci přípravné fáze projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ a to zajištění
vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů pro připojení vybraných škol
k metropolitní optické síti do stavu nabytí právní moci, dle předložené důvodové zprávy.

2. Seznam vybraných škol, pro které budou v rámci přípravné fáze projektu „Rozvoj infrastruktury
libereckých základních škol“ vydána územní rozhodnutí, případně územní souhlasy, dle předložené
důvodové zprávy.

3. Finanční náklady spojené se zajištěním vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů
projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ pro připojení vybraných škol
k metropolitní optické síti ve výši 825.000,- Kč bez DPH, dle předložené důvodové zprávy.

4. Financování nákladů spojených se zajištěním vydání územních rozhodnutí, případně územních

souhlasů projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ pro připojení vybraných škol
k metropolitní optické síti z Fondu rozvoje SML (Fond pro informační technologie), dle předložené
důvodové zprávy.

5. Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
v souladu s článkem 5.12 - Všeobecná výjimka pro radu města, na financování nákladů spojených
se zajištěním vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu „Rozvoj
infrastruktury libereckých základních škol“ pro připojení vybraných škol k metropolitní optické síti,
dle předložené důvodové zprávy.

6. Výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Liberecké IS, a. s., IČ: 25450131.
7. Uzavření smlouvy na zajištění vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu
„Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131
s cenou ve výši 825.000,- Kč bez DPH, dle předložené důvodové zprávy.

8. Zmocnění ve formě plné moci pro společnost Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 k zastupování
statutárního města Liberce v úkonech spojených s vydáváním územních rozhodnutí a územních
souhlasů pro výstavbu optické metropolitní sítě v majetku statutárního města Liberce.

ukládá
1. Zajistit realizaci přípravné fáze projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ a to
zajištění vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů pro připojení vybraných škol
k metropolitní optické síti do stavu nabytí právní moci, dle předložené důvodové zprávy.

P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.12.2017
2. Zajistit uzavření smlouvy se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 na zajištění vydání
územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých
základních škol“, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 30.06.2017
3. Zajistit finanční prostředky na zajištění vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů
projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ pro připojení vybraných škol
k metropolitní optické síti, formou nejbližšího rozpočtového opatření z Fondu rozvoje SML (Fond
pro informační technologie).
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 30.06.2017
4. Předat vydaná územní rozhodnutí, případně územní souhlasy projektu „Rozvoj infrastruktury
libereckých základních škol“ pro připojení vybraných škol k metropolitní optické síti odboru
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strategického rozvoje a dotací k dalšímu využití.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.12.2017
5. Připravit a předložit k podpisu plnou moc pro společnost Liberecká IS, a.s., IČ: 25450131
k zastupování statutárního města Liberce v úkonech spojených s vydáváním územních rozhodnutí
a územních souhlasů pro výstavbu optické metropolitní sítě v majetku statutárního města Liberce.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města svým usnesením č. 1128/2016 ze dne 6. 12. 2016 schválila založení projektu „Rozvoj infrastruktury
libereckých základních škol“ a realizaci přípravné fáze tohoto projektu. Tento materiál navazuje (je v plném
souladu) na výše uvedené usnesení rady města.
Pro připojení škol k metropolitní optické síti jsou potřebná územní rozhodnutí, případně územní souhlasy ve
stádiu nabytí právní moci. Tato dokumentace je také povinnou součástí žádostí o poskytnutí finanční podpory
z Integrovaného regionálního operačního programu nebo Integrovaného programu rozvoje území. Je proto nutné
územní rozhodnutí, případně územní souhlasy pro připojení vybraných škol k metropolitní optické síti nechat
vypracovat v dostatečném časovém předstihu, tak aby v okamžiku vypsání (otevření) vhodného dotačního
programu byla tato dokumentace připravena.
Cíle projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ jsou:
a)

Rozvoj aktivit škol zejména v souvislosti se zvýšením kvality vzdělávání, ve vazbě na budoucí uplatnění
žáků na trhu práce.

b)

Vyrovnání úrovně vybavení (včetně ICT vybavení) ve školách zřizovaných SML (vyrovnání prestiže škol).

c)

Optimalizace vybavení v odborných a kmenových učebnách.

d)

Možnost řešení dalších problémů v ZŠ prostřednictvím ICT (např. bezpečnostní a kamerové systémy,
docházkové systémy, stravovací systémy, …).

e)

Zapojení školských zařízení do jednotné informační struktury statutárního města Liberec.

f)

Snížení nákladů na připojení k internetu a souvisejících služeb.

g)

Zpřístupnění moderních informačních technologií.

Navrhovaný projekt má vazbu na aktualizovanou Strategii rozvoje SML 2014-2020:
a)

Strategický cíl B: Kvalita života

b)

Specifický cíl B1: Zajištění kvalitní infrastruktury pro vzdělávání

c)

Opatření B 1.1: Optimalizace sítě škol a školských zařízení a zlepšení jejich stavebně-technického stavu

d)

Aktivita B 1.1.1: Výstavba nových kapacit školních a vzdělávacích institucí včetně doprovodné
infrastruktury

Navrhovaný projekt je v souladu se Střednědobými cíli kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných
SML.
Výjimka ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu
s článkem 5.12 - Všeobecná výjimka pro radu města
Hlavní důvody pro přímé oslovení společnosti Liberecká IS, a.s. jsou:

a) Liberecká IS, a.s. v uplynulých obdobích zajistila na vlastní náklady připojení již pěti základních
škol, pro liberecké školy zpracovala a zajistila platná územní rozhodnutí a územní souhlasy.
b) Liberecká IS, a.s. je správcem a provozovatelem metropolitní optické sítě Liberec. K této síti jsou
plánovány a navrhovány výstavby posledních mílí pro připojení základních škol, tak, aby bylo
možné opatřit tyto poslední míle optickými technologiemi a aktivními prvky pro začlenění
základních škol do jednotné informační struktury statutárního města Liberec.
c) V případě zadání jinému subjektu bude nutné předat zhotoviteli kompletní topologii sítě a vznikne
riziko předání „know-how“ optické sítě a následně snížení bezpečnosti provozu ICT služeb
poskytovaných v rámci této optické sítě.
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d) Liberecká IS, a.s. jako správce a provozovatel metropolitní optické sítě řídí a koordinuje strategický
rozvoj sítě, tak aby svými parametry byla připravena na stoupající požadavky v oblasti poskytování
ICT služeb organizacím městské skupiny.
Seznam vybraných libereckých škol, pro které bude zajištěno vydání územního rozhodnutí, případně
územního souhlasu:

1)

Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace.

2)

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace.

3)

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace.

4)

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace.

5)

Základní škola
organizace.

6)

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace.

7)

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace.

8)

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace.

9)

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace.

10)

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace.

11)

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace.

12)

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace.

13)

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace.

14)

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace.

a Základní

umělecká

škola,

Liberec,

Jabloňová

564/43,

příspěvková

Plná moc k zastupování statutárního města Liberce v úkonech spojených s vydáváním územních
rozhodnutí a územních souhlasů pro výstavbu optické metropolitní sítě v majetku statutárního města
Liberce:
Pro vlastní realizaci zajištění vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů je nezbytně nutné
společnosti Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 poskytnout zmocnění ve formě plné moci pro úkony spojené právě
se zajištěním vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů pro výstavbu metropolitní sítě v majetku
statutárního města Liberce.
Tuto plnou moc společnost Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 již z minulosti vlastní. Tato plná moc však odkazuje
na neplatnou smlouvu a z tohoto důvodu je nutné plnou moc obnovit. Tato plná moc má obecnou platnost pro
všechny projekty na výstavbu metropolitní sítě v majetku statutárního města Liberce.
Obsah plné moci je uveden v příloze tohoto materiálu.

Financování přípravné fáze projektu - zpracování územních rozhodnutí, případně územních souhlasů:
Finanční náklady spojené se zajištěním vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu
„Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ pro připojení vybraných škol k metropolitní optické síti
budou 825.000,- Kč bez DPH.
Financování nákladů spojených se zajištění vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu
„Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ pro připojení vybraných škol k metropolitní optické síti bude
z Fondu rozvoje SML (Fond pro informační technologie).
Vyjádření odboru informatiky a řízení procesů:
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Odbor informatiky a řízení procesů souhlasí se zněním předloženého materiálu a doporučuje materiál schválit.

Přílohy:
new_RM_2017_06_Rozvoj infrastruktury libereckých ZŠ - územní rozhodnutí_SMLOUVA_ANON
RM_2017_06_Rozvoj infrastruktury libereckých ZŠ - územní rozhodnutí_PLNA_MOC
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Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
IČO: 254 501 31
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.
se sídlem:

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem

IČO:

254 50 131

DIČ:

CZ25450131

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429
jako zhotovitel na straně jedné
a
Statutární město Liberec
se sídlem:

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

zastoupené:

Tiborem Batthyánym, primátorem

ve věci plnění smlouvy:

Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru informatiky a řízení
procesů

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel na straně druhé

1.
1.1

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel pro Objednatele vytvoří a předá následující dílo spojené s přípravnou fází projektu
„Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ – zajištění vydání územních rozhodnutí,
případně územních souhlasů ve stádiu nabytí právní moci pro připojení škol zřízených statutárním
městem Liberec na metropolitní optickou síť.
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Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
1.2

tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
IČO: 254 501 31
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

Územní rozhodnutí nebo územní souhlasy budou vydány pro školy:

a) Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace
b) Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace
c) Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
d) Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace
e) Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková
organizace
f)

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace

g) Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
h) Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace
i)

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

j)

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

k) Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
l)

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace

m) Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
n) Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
1.3

Zhotovitel garantuje úplnost a formální správnost předaného díla a jeho soulad s platnou
legislativou.

2.

CENA DÍLA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.2

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou odměnu.

2.3

Za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit odměnu
ve výši 825.000,- Kč bez DPH.

2.4

Termín pro splnění předmětu díla je stanoven nejpozději do 31. 12. 2017. V případě rozsáhlých
staveb, jež budou podléhat územnímu rozhodnutí, může dojít vzhledem k velkému počtu
účastníků řízení k prodloužení schvalování stavebním úřadem a souvisejícího nabytí právní moci,
a to z důvodu zákonných lhůt dle stavebního řádu.

2.5

Faktura za dílo bude vystavena po předání a akceptaci díla Objednatelem.

2.6

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla dle článku 1. této smlouvy.

2.7

K ceně uvedené v odstavci 2.3 tohoto článku bude připočtena sazba DPH odpovídající platné
legislativě České republiky.

2.8

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

2.9

Nedodrží-li Objednatel termín splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z
prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den.

2.10

Nedodrží-li Zhotovitel termín splnění předmětu díla, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den.
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3.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A DOLOŽKY

3.2

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.

3.3

Realizace přípravné fáze zahrnující předmět plnění byla schválena Radou města dne 6. 12. 2016,
usnesením č. 1128/2016.

3.4

Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat při plnění předmětu této smlouvy a jsou
povinny poskytnout si vzájemně dostupnou součinnost nezbytnou k tomu, aby mohl být naplněn
předmět této smlouvy – tj. vytvoření plně funkčního díla pro Objednatele dle podmínek této
smlouvy, bez vad a nedodělků.

3.5

Smluvní strany jsou povinny neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv
na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

3.6

Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah této smlouvy, budou-li o to požádány dle
zákona č. 106 / 99 Sb.

3.7

Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků.

3.8

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.9

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

3.10

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.11

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty,
a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

3.12

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.13

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

3.14

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu §
2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Liberci dne:

_________________________

V Liberci dne:

_____________________________

statutární město Liberec
Tibor Batthyány, primátor

Liberecká IS, a.s.
Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel

Stránka 3 z 3

TIBOR BATTHYÁNY
PRIMÁTOR MĚSTA LIBERCE

statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IC 00262978,
Zastoupené primátorem města, panem Tiborem Batthyánym

ZMOCŇUJE
Společnost

Liberecká IS, a.s., IC 25450131
se sídlem Mrštíkova 3, Liberec III – Jeřáb, 461 71

k zastupování statutárního města Liberce v úkonech spojených s vydáním Územních
rozhodnutí a územních souhlasů pro výstavbu optické metropolitní sítě v majetku statutárního
města Liberce, a to na základě uzavřené obchodní smlouvy číslo: SML/KT/7010/05/0051,
LIS 48/2005 o poskytování služeb provozu a správy informačního systému.
Dále tímto zmocňuje statutární orgán Liberecké IS, a.s., k pověření odpovědného pracovníka
Liberecké IS, a.s. k projednávání a zajištění příslušných dokumentů a závazných stanovisek
u dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
V Liberci, dne:

…………………………………………………
Tibor Batthyány
primátor

