
STATUTÁRNÍ MĚSTO  

LI B E R E C 

1.  zasedání zastupitelstva města dne:28. 01. 2010 

Bod pořadu jednání:   
 
           

Věc:  Projektová dokumentace k předkládanému projektu s žádostí o poskytnutí pří-
spěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010 

 

Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner 

odbor, oddělení: Městská policie Liberec 

telefon: 488 578 111 

Schválil:  vedoucí oddělení            

vedoucí odboru            

Projednáno: s panem  Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem 
 
s panem Milanem Šírem, náměstkem primátora 

v 1. RM dne 19.1.2010 

Poznámka:            

Předkládá: 
Mgr. Ladislav Krajčík 

ředitel Městské policie Liberec 

 
                                                           

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání            
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b e r e   n a   v ě d o m í
 
předloženou projektovou dokumentaci k předkládanému projektu s žádostí o poskytnutí pří-
spěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010 s názvem akce Informační tabule ukazující rychlost vo-
zidla.  

 
Důvodová zpráva 

 

V souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality města Liberec na období 2009 – 
2011 (schváleno radou města dne 16. 9. 2008 a zastupitelstvem města dne 27. 11. 2008) byl 
vypracován (vzat na vědomí radou města dne 1. 12. 2009) Program prevence kriminality 
Městské policie Liberec na rok 2010, kde v bodu 6. Působení v oblasti BESIP prostřednictvím 
přenosného preventivního měřiče rychlosti je požadavek na zakoupení nové mobilní infor-
mační tabule ukazující rychlost vozidla MP Liberec. 

 

 Žádost poskytnutí příspěvku pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bez-
pečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
z rozpočtu SFDI pro rok 2010 musí být odeslána Státní fond dopravní infrastruktury do       
20. února 2010. V rámci programu prevence kriminality na rok 2010 je počítáno s realizací 
jednoho dílčího projektu v celkovém finančním objemu 115.000,- Kč, u něhož je podána žá-
dost o poskytnutí příspěvku v celkové výši 87.000,- Kč. Spolupodílí obce činí 28.000,- Kč. 
Finanční spoluúčast musí být minimálně ve výši 20 % celkových nákladů dílčího projektu. 

 

 Projektu z podkladů Státního fondu dopravní infrastruktury a je v souladu se pravidly 
SFDI. 

 

 Finanční vyhodnocení a závěrečné vyhodnocení realizace projektu, bude předloženo 
po jeho ukončení na jednání rady a zastupitelstva města. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí příspěvku včetně projektové dokumentace 
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