STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
4. schůze rady města dne: 18.02.2020
Bod pořadu jednání: 62
Přidělení vozidla ve vlastnictví SML do užívání pro služební i soukromé účely
Stručný obsah: Přidělení služebního vozidla ve vlastnictví SML náměstkyni primátora Ing. Radce
Loučkové Kotasové na základě Dohody o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé
účely

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Změna ve vedení SML
Zpracoval:

Vydra Petr, Bc. - pracovník odboru vnitřních věcí

Projednáno s:

Šťastná Lucie, Mgr. - vedoucí odd. komunikace a informací

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. přidělení služebního vozidla do užívání pro služební i soukromé účely po podpisu příslušné
dohody:
Škoda Scala, RZ: 5L8 1117, VIN: TMBEK6NW1L3032328, náměstkyni primátora, Ing.
Radce Loučkové Kotasové
2. uzavření Dohody o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely, dle vzoru
schváleného usnesením Rady města Liberce č. 1245/2018 ze dne 29.11.2018, s Ing. Radkou
Loučkovou Kotasovou.
ukládá
zajistit podpis Dohody o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec je vlastníkem vozidla Škoda Scala, RZ: 5L8 1117,
VIN: VIN: TMBEK6NW1L3032328.
Služební vozidlo může uživatel využívat i pro soukromé účely poté, co bude s uživatelem uzvařena
Dohoda o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely.
Konkrétní podmínky užívání vozidla jsou předmětem uvedené dohody.
Znění dohody schválila Rada města Liberce svým usnesením č. 1245/2018 ze dne 29.11.2018.
Přílohy:
Příloha c_1_Dohoda o užívání vozu_2018
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Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Dohoda o užívání služebního
vozidla pro služební i soukromé účely
Statutární město Liberec, zastoupené primátorem města,
panem
(dále jen vlastník)
a
pan: osobní údaje uživatele

datum narození:

trvale bytem:
funkce:

(dále jen uživatel),

uzavírají tuto dohodu o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely:
1. Statutární město Liberec je vlastníkem osobního automobilu:
2. Vlastník svěřuje automobil specifikovaný v bodu 1 uživateli k užívání pro služební i
soukromé účely, a to na základě usnesení Rady města č.
3. Uživatel je oprávněn užívat svěřený osobní automobil dle svého uvážení.
4. Uživatel je oprávněn parkovat a garážovat svěřený automobil v místě svého trvalého nebo
jiného pobytu. Toto oprávnění nevylučuje možnost garážování osobního automobilu na
vyhrazených stáních Magistrátu města Liberec na náměstí Dr. E. Beneše nebo v jakékoliv
budově Magistrátu města Liberec, kde to provozní a legislativní podmínky umožňují.
5. Uživatel je oprávněn osobní automobil specifikovaný v bodu 1 této dohody přenechat zaměstnanci přidělenému k výkonu práce u Statutárního města Liberec, který je držitelem
platného řidičského průkazu a odborné způsobilosti řidiče, do užívání k plnění jeho pracovních povinností.
6. Vlastník zajistí na své náklady povinné ručení odpovědnosti za škody způsobené při provozu vozidla a havarijní pojištění, a to po celou dobu trvání této dohody.
7. Vlastník bude zajišťovat na své náklady údržbu a opravy uvedeného automobilu. Pro potřeby hlášení oprav, údržby a pojistných událostí je kontaktním místem provozní oddělení
Magistrátu města Liberec. Uživatel se zavazuje nahlásit nutnost opravy a případnou pojistnou událost bez zbytečného odkladu. Uživatel se zavazuje uhradit spoluúčast v případě
pojistné události, kdy škoda nebude hrazena z povinného ručení druhého účastníka dopravní nehody, nerozhodne-li Rada města Liberce jinak.
8. Uživatel nesmí použít automobil, pokud by byl ve stavu nezpůsobilém pro silniční provoz, ani pokud by jeho další provoz mohl vést k neúměrnému opotřebení.
9. Uživatel je povinen vést knihu jízd, v níž budou rozepsány jednotlivé služební a soukromé
jízdy, popřípadě další skutečnosti vztahující se k uskutečněné jízdě. Knihu jízd je uživatel
povinen odevzdávat spolu s měsíčním vyhodnocením provozu vozidla do 7 dnů od uplynutí předchozího kalendářního měsíce oddělení provozu a správy budov Magistrátu města
Liberec. Měsíčním vyhodnocením provozu vozidla se pro účely této dohody se rozumí vyčíslení celkového počtu v daném měsíci ujetých kilometrů, rozdělených na kilometry ujeté

služebně a soukromě a vyčíslení čerpání pohonných hmot v příslušném měsíci. Přílohou
budou účetní doklady o odebraných pohonných hmotách.
10. Uživatel se zavazuje hradit vlastníkovi náklady na pohonné hmoty odebrané v souvislosti
s užitím vozidla pro soukromé cesty.
11. Úhrada bude prováděna formou srážky z měsíční odměny za výkon funkce uvolněného
člena zastupitelstva města a její výše bude stanovena z cen vyplývajících z dokladů o nákupu pohonných hmot. Předloží-li uživatel více dokladů o nákupu pohonných hmot, vypočítá se cena pohonných hmot aritmetickým průměrem. Pokud nebudou k dispozici doklady potřebné ke stanovení výše ceny pohonných hmot, použije vlastník pro určení její
výše cenu stanovenou v prováděcím právním předpise vydaným podle § 189 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce. Průměrná spotřeba pohonných hmot v litrech na 100 km a
náklady na soukromé jízdy se uvádějí na základě údajů z instalované jednotky monitoringu vozidel CCS Carnet ( GPS ). Není-li jednotka ve vozidle instalována nebo nejsou takové údaje z jednotky k dispozici, vypočítává se z údajů o spotřebě pohonných hmot pro
kombinovaný provoz podle norem EU uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém
průkazu užívaného motorového vozidla. Pokud tento údaj v technickém průkazu není, vypočte se spotřeba jako aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu.
12. Uživatel prohlašuje, že si je vědom daňových povinností souvisejících s užíváním výše
uvedeného služebního vozidla pro soukromé účely v souladu s touto dohodou.
13. Tato dohoda se uzavírá na dobu výkonu funkce náměstka primátora města.
14. Před uplynutím této doby může být platnost dohody ukončena dohodou obou stran.
15. Tato dohoda může být jednostranně vypovězena vlastníkem, a to na základě rozhodnutí
rady města.
16. Tato dohoda může být jednostranně vypovězena uživatelem.
17. Výpovědní lhůta je pro obě strany 5 pracovních dnů a počíná běžet den následující po doručení písemné výpovědi.
18. Ke dni ukončení platnosti této dohody je uživatel povinen výše uvedené vozidlo předat
vlastníkovi a provést řádné vyúčtování provozu vozidla k datu předání a odevzdat řádně
vyplněnou knihu jízd k užívanému vozidlu.
19. Tato dohoda je platná a účinná datem podpisu obou stran.
20. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich dva obdrží vlastník a jeden uživatel.
21. Všechny změny a doplňky této dohody musí být vyhotoveny písemně a podepsány oběma
stranami.

V Liberci dne

.............................................
podpis uživatele

razítko vlastníka

zástupce vlastníka

