
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Forum Liberec s.r.o. -  dotace na pořádání Farmářských trhů v Liberci 

 

Stručný obsah: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro společnost Forum Li-

berec na pořádání Farmářských  trhů v Liberci narovnává dlouhodobě neřešený pro-

blém, vyplývající z příslibu předchozího vedení města podílet se na pořádání Farmář-

ských  trhů.  V rámci jednání  se  společností Forum Liberec, pořadatel Farmářských 

trhů, nebyl  dostatečně  včas  smluvně  ošetřen nájem veřejného prostranství, tak, aby 

zájem ze strany farmářů  nebyl  znemožněn či podstatně omezen příliš vysokou cenou 

pronajatého místa.       

 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3313 

Schválila: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Bc. Jaroslav Schejbal 

Projednáno: RM dne  18. 11. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

z r u š u j e     

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 99/2015 ze  dne 30. 4. 2015 

 

s c h v a l u j e 

1) poskytnutí dotace společnosti Forum Liberec, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Vršovic-

ká 1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice ve výši 1,489.250,- Kč na pořádání Farmář-

ských trhů v Liberci 

2) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec se společností Forum Liberec, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Vršovická 

1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice ve výši 1,489.250,- Kč dle přílohy č.1 

 

 

 

a   u k l á d á 

 

 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města 

podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec se 

společností Forum Liberec, s.r.o.,  

T: neprodleně 

 

 

 



 3 

Důvodová zpráva 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro společnost Forum Liberec na pořádání 

Farmářských trhů v Liberci narovnává dlouhodobě neřešený problém, vyplývající z 

příslibu předchozího vedení města podílet se na pořádání Farmářských trhů. V rámci 

jednání se společností Forum Liberec, pořadatel Farmářských trhů, nebyl dostatečně 

včas smluvně ošetřen nájem veřejného prostranství, tak, aby zájem ze strany farmářů 

nebyl znemožněn či podstatně omezen příliš vysokou cenou pronajatého místa. 

 

Rada města dne 21.4.2015 usnesením č.318/2015 souhlasila a zastupitelstvo města dne 

30.4.2015 usnesením č.99/2015 schválilo peněžitý dar pro Forum Liberec s.r.o. ve výši 

1,500.000,- Kč na podporu Farmářských trhů v Liberci.  

 

Společnost Forum Liberec s.r.o., smlouvu nepodepsala a předložila městu žádost o dotaci na 

pořádání Farmářských trhů v Liberci ve výši 1,489.250,- Kč, s odůvodněním: „Změnou Usne-

sení, kterým byla schválena Darovací smlouva na schválení Smlouvy o poskytnutí dotace, 

bychom chtěli oboustranně vyjádřit naprostou transparentnost tohoto kroku vůči občanům a 

samozřejmě rozpočtu Města.  

Dle stanoviska MF a logiky spolupráce mezi Statutárním městem Liberec a OC Forum Libe-

rec jde o finanční prostředky z rozpočtu Města právnické osobě na jasně stanovený účel a 

Město Liberec přitom jasně sleduje jejich využití. Při poskytnutí Daru toto není obvyklé.“  

 

Požadovaná dotace je účelově vázána na projekt „Pořádání farmářských trhů“ konaných na 

částech pozemků parc. č. 1528/3, 1528/6, 1528/24, 4035/1, 4035/12 a 4035/13, všechny 

v katastrálním území Liberec (dále jen „Farmářské trhy“), konkrétně na úhradu místního po-

platku za užívání veřejného prostranství  v částce 1 127 000,- Kč za zvláštní užívání veřejné-

ho prostranství v období od 28. 3. 2012 do 9. 10. 2012 a  v částce 362 250,- Kč za zvláštní 

užívání veřejného prostranství v období od 29. 4. 2013 do 30. 6. 2013. 

Jedná se pozemky p. č. 1528/3, 1528/6, 1528/24,5829/3, 4035/1 – část, 4035/12 - část, 

4035/13 – část, vše k. ú. Liberec o výměře 497 m2. 

 

Pořádání farmářských trhů se podařilo dohodnout po sérii jednání mezi OC Forum Liberec a 

Statutárním městem Liberec již v roce 2011. 

Žadatel se tedy na pořádání farmářských trhů podílí společně se Statutárním městem Liberec 

nepřetržitě od roku 2011 a farmářské trhy si získaly od jejich otevření velkou popularitu u 

občanů města. Spolupráce s OC Forum je dlouhodobě bezproblémová. 

OC Forum Liberec zajištuje hygienické standardy nutné k pořádání farmářských trhů včetně 

jejich zajištění po provozní a bezpečností stránce. OC Forum na základě smlouvy platilo Sta-

tutárnímu městu Liberec rozdíl mezi vybranými poplatky a náklady na provoz farmářských 

trhů, což činilo cca 80.000,-Kč za jednotlivé období. 

Jako problém se ukázal poplatek za úhradu místního poplatku za užívání veřejného prostran-

ství, který je v této části Města velmi vysoký a pro trhovce nezaplatitelný.  

Od 1.7. 2013 a další období byl tento problém vyřešen novelou vyhlášky o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství. 
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Dotace  na provoz farmářských trhů eliminuje dopady zpoplatnění, kdy OC Forum by bylo 

nuceno částku uhradit a takovou finanční zátěž by nebylo možné promítnout do poplatku vůči 

trhovcům, a to by znamenalo ukončení tohoto úspěšného společného projektu. 

 

 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projedná-

ním v radě města. 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Smlouva o dotaci 

2. Projekt „Farmářské trhy“ 

3. Žádost o dotaci 
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Příloha  č. 1 –  Smlouva o dotaci  

 



 6 

 

 



 7 

 



 8 

 



 9 

 



 10 

 
 



 11 

Příloha č. 2 – projekt „Farmářské trhy“ 
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Příloha č. 3 – Žádost o dotaci 
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