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2. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 3. 2009
Bod pořadu jednání:                       

Věc:  MFRB – úprava vodovodního řadu v k.ú. Dolní Hanychov 

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová  

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 5243504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Ing. Ladislav Fuchs 

Projednáno: 3. zasedání rady města konané dne 3.2.2009 

Poznámka:   

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. František Hruša, náměstek primátora 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e                     

a)  uvolnění finančních prostředků ve výši 550 tis. Kč na úpravy vodovodního řadu a kamero-
vé prohlídky kanalizačního řadu v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská  (k.ú. Dolní Hany-
chov, obec Liberec) z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení,   

b) uvolnění finančních prostředků do výše 250 tis. Kč na úpravy a osazení vodoměrných sou-
stav v jednotlivých domech v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská (k.ú. Dolní Hanychov, 
obec Liberec) z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení. 

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě ST O  
L I B E R E C  
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D ů v o d o v á    z p r á v a  
 
Realizace  technické infrastruktury za finanční spoluúčasti z  Městského fondu rozvoje 
bydlení Statutárního města Liberec (MFRB) 

Statutární město Liberec  (SML) v souladu s usnesením zastupitelstva města  č. 183/07 pře-
vzalo do svého vlastnictví v roce 2008 vodovodní a kanalizační řady v ul. Písecká, Prachatic-
ká, Krumlovská. Vzhledem k tomu, že  SML není oprávněno tyto vodovodní a kanalizační 
řady provozovat je nutné je předat do správy společnosti, která vlastní takováto práva. Je do-
poručeno, aby správou výše uvedených inženýrských sítí byla pověřena společnost Severo-
českých vodovodů a kanalizací a.s. (SčVaK a.s.). 

V roce 2008 byla za účasti zástupce SčVaK a.s. provedena prohlídka dané lokality, kdy bylo 
zjištěno, že  vodovodní řad neodpovídá požadavkům pro převzetí do její správy.  SčVak a.s. 
vyčíslil rozpočtové náklady pro dané úpravy k následnému převzetí  tj.:  

1) úprava vodovodního řadu (vodovodních šoupat, hydrantů ) a kamerové prohlídky kanali-
začního řadu v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská  (k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec)  
ve výši 550 tis.  Kč vč. DPH  

2) osazení nových vodoměrných soustav na jednotlivých přípojkách v ul. Písecká, Prachatic-
ká, Krumlovská (k.ú. Dolní Hanychov,obec Liberec) do výše  250 tis. Kč vč. DPH.  

Již v loňském roce byla tato problematika řešena na jednáních správních rady MFRB, kde 
bylo navrženo, aby výše uvedené úpravy byly financovány z rozpočtu MFRB.  V rozpočtu 
MFRB je nyní rezerva ve výši 500 tis. Kč (úspora vznikla odejmutím dotace žadateli, který 
v požadovaném termínu neuzavřel smlouvu o poskytnutí dotace).  Z rezervy  by byly částečně 
hrazeny tyto náklady  a zbývající část, tj. cca 300 tis. Kč, by byla uvolněna  z rozpočtu pro 
rok 2009. 

Dne 26.1.2009 zasedala Správní rada MFRB, která výše popsanou záležitost projednávala a 
nadpoloviční většinou členů správní rady jednoznačně odhlasovala. Rada doporučila, aby 
uvedené  úpravy na daném vodovodním a kanalizačním řadu byly provedeny a současně aby 
byly uhrazeny výše popsaných způsobem, tedy z rozpočtu MFRB. 

Doporučení správní rady MFRB 

Správní rada MFRB jednoznačně doporučuje, aby  úprava vodovodního řadu a kamerová pro-
hlídka kanalizačního řadu ve výši 550 tis.  Kč vč. DPH  a  osazení vodoměrných soustav 
v jednotlivých domech do výše 250tis. Kč vč. DPH  v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská 
byla financována z rozpočtu MFRB. Následně doporučuje předat tyto inženýrské sítě do sprá-
vy organizace mající oprávnění provozu a údržby takovýchto zařízení. 
Pozn.: Rada města na svém 3. zasedání k předloženému návrhu mimo přijala následující ukládací pod-

mínku (citace): 

„… po schválení  financování úprav vodovodního řadu, kamerové prohlídky kanalizačního řadu, 
vč. osazení vodoměrných soustav v ul. Písecká, Prachatická a Krumlovská v zastupitelstvu města: 
- zajistit realizaci  výše zmíněných činností, 
- po provedení těchto činností zajistit předání vodovodního  a kanalizačního řadu do správy pří-

slušnému správci majícímu oprávnění k provozu a správě těchto zařízení…“ (konec citace). 

Příloha č. 1 
Situační výkres dané lokality  v k.ú. Dolní Hanychov   
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Příloha č. 1  Situační výkres dané lokality – Písecká, Krumlovská, Prachatická  

 


