
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Činnost orgánů SML za povodní, mimořádé výdaje, škody a dary 

 

Zpracoval: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524 311 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: v RM dne 31. 8. 2010 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 schvaluje  
 

- postup orgánů a organizací statutárního města Liberec v rámci vyhlášeného stavu nebezpečí 
ve dnech 7. srpna 2010 až 5. září 2010,  
- použití materiálových, lidských a finančních zdrojů statutárního města Liberec na řešení 
mimořádné situace na území statutárního města Liberec i v obvodech obcí s rozšířenou pů-
sobností Liberec a Frýdlant,  
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- darování poskytnutých disponibilních finančních prostředků organizaci Hand for Help, 
o.p.s., městu Hrádek nad Nisou, městu Frýdlant, městu Chrastava a bezplatné poskytnutí ma-
jetkových hodnot v rámci záchranných a likvidačních prací, a to ve specifikaci dle důvodové 
zprávy a jejích příloh. 
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Důvodová zpráva 
 
V ranních hodinách dne 7. srpna 2010 došlo vlivem silných dešťů (místy až 200 mm za 24 
hodin) ke zvednutí hladin vodních toků nejen na území SML, ale především na území správ-
ních obvodů obcí s rozšířenou působností Liberec a Frýdlant.  

Z  důvodu ohrožení životů, majetku a očekávaných obrovských škod vyhlásil podle přísluš-
ných ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, hejtman Libereckého kraje rozhod-
nutím č.1/2010 ze dne 7.srpna 2010 stav nebezpečí (na dobu od 7. srpna 2010 od 16:30 hodin 
do 14. srpna 2010 do 24:00 hodin, později prodlouženo do 5. září 2010).  

Primátor města Ing. Jiří Kittner dne 7. srpna 2010 svolal povodňové komise (jak SML, tak 
ORP Liberec), po ukončení činnosti komise pro SML byla komise pro ORP transformována 
rozhodnutím primátora na pracovní skupinu pro řešení mimořádné situace, která plnila úkoly 
a zadání na území SML, ORP Liberec a ve výjimečných případech i na území ORP Frýdlant. 
S ohledem na mimořádnost situace navrhovala komise a orgány SML primátorovi města řadu 
opatření, která byla nutná pro záchranné a likvidační práce na území SML i mimo něj.  

Primátor uložil zajistit:  
 řízení ochrany před povodněmi prostřednictvím povodňových orgánů PK SML a PK 

ORP dle jejich zákonných kompetencí; 
 účast Magistrátu města Liberec na připravenosti a na provádění záchranných a likvi-

dačních prací a ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v území včetně po-
skytnutí stravy a mimořádného ubytování, stravování a dalšího provizorního zabezpe-
čení povodní postižených osob v objektech a bytech SML (platí pro občany SML ja-
kož i občany a osoby nacházející se na území ORP Liberec a ORP Frýdlant); 

 pomoc SML při organizaci záchranných a likvidačních prací ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností – spočívající v poskytnutí a distribuci protipovodňových po-
můcek, poskytnutí mechanizace a pracovníků na zabezpečení ochrany před povodní, 
záchrany v jejím průběhu i následných likvidačních opatřeních;  

 nabídku a poskytování pomoci postiženým obcím v ORP Liberec a ORP Frýdlant pří-
spěvkovými a dalšími organizacemi SML – nutné zabezpečení, nouzové ubytování, 
sociální poradenství, technická výpomoc atd. (Centrum zdravotní a sociální péče, p.o.; 
Komunitní středisko Kontakt, p.o.; Komunitní práce Liberec, o.p.s.) a akciovými spo-
lečnostmi, zřízenými SML (DPML a.s., TSML a.s., LIS a.s.);  

 účast orgánů SML při zajišťování veřejného pořádku na území obcí v ORP Liberec a 
ORP Frýdlant – Hrádek nad Nisou, Chrastava, Frýdlant - prostřednictvím strážníků 
MP SML na základě veřejnoprávní smlouvy (zajistil ředitel MP Liberec Mgr. Ladislav 
Krajčík, za SML podepisoval náměstek Ing. František Hruša); 

 pomoc MML obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP Liberec 
a ORP Frýdlant) při výkonu úředních agend v rámci svěřené působnosti (pracovnice 
sociálního odboru MML – Frýdlant v Č., Hrádek n.N., Chrastava a pracovníci staveb-
ního úřadu MML-Chrastava); 

 distribuce humanitární pomoci, která nebyla ve vlastnictví SML prostřednictvím 
MML; 

 distribuci materiálu Správy státních hmotných rezerv prostřednictvím MML; 
 poskytnutí disponibilní hotovosti na řešení krizové situace starostům třech nejpostiže-

nějších velkých měst v okolí – Hrádek nad Nisou 750.000,-Kč; Chrastava 500.000,- 
Kč,-; Frýdlant 750.000 Kč,- s tím, že bude orgánům SML navrženo následně nepoža-
dovat je zpět a poskytnout je těmto městům jako dar na obnovu jejich zničené infra-
struktury; 
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 poskytnutí disponibilních prostředků organizaci Hand for Help, o.p.s. – 400.000,- Kč, 
která i pro SML zajišťovala organizaci dobrovolníků a distribuci humanitární pomoci; 

 masivní výpomoc JDHS SML v rámci IZS podle pokynů a rozkazů HZS LK, jakož i 
dobrovolně při výpomoci postiženým obcím mimo výjezdy organizované HZS LK.     

 

S těmito opatřeními byly pochopitelně spojeny finanční náklady, které jsou v penězích přesně 
vyčíslitelné pouze v některých případech.  

Magistrát města Liberec provedl prvotní odhad nákladů na řešení mimořádné situace orgány 
SML na území ORP Liberec a ORP Frýdlant a odhad nákladů na odstranění škod na majetku 
SML – viz tabulky – přílohy číslo1 a 2. 

1. S ohledem na mimořádnost situace a krizový stav se doporučuje požadovat úhradu 
nákladů, které SML vynaložilo nad rámec svých zákonných povinností pouze tam, kde 
tyto náklady bude hradit Česká republika či Liberecký kraj.  

2. S ohledem na stav v jednotlivých postižených obcí ORP Liberec a Frýdlant se dopo-
ručuje náklady, které na záchranné, likvidační a jiné práce SML prostřednictvím svých 
orgánů a organizací vynaložilo, a které nebudou státem či krajem SML refundovány 
jednotlivým obcím darovat coby nepeněžní plnění.  

3. Doporučuje se darovat městům Chrastava, Hrádek nad Nisou a Frýdlant a organizaci 
HAND FOR HELP, obecně prospěšná společnost prostředky, které jim byly dány 
k dispozici na organizaci a prvotní odstraňování škod. V přesné specifikaci:  

Hrádek nad Nisou - 750.000, - Kč 

Chrastava - 500.000,- Kč 

Frýdlant - 750.000,- Kč 

HAND FOR HELP, obecně prospěšná společnost (IČ: 25418335) – 400.000,- Kč. 
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Tabulka číslo 1  
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Tabulka číslo 2 
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