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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 28.04.2011 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Technologické centrum Uran - přijetí dotace 

 
Zpracoval: Ing. Martin Čech 

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů, oddělení dotací 

telefon: 485 24 3575 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica 

Projednáno: v radě města dne   19.4.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
Martina Rosenbergová 

pověřená výkonem pravomocí primátora SML 

 
 

 
Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e   
 
přijetí dotace ve výši 2.609.000,- Kč na základě usnesení vlády ze dne 8.9.2010 č. 640 o 
poskytnutí dodatečných finančních prostředků vybraným obcím s rozšířenou působností 
uvolněnou prostřednictvím Ministerstva financí 
 

 



 2 

 
Důvodová zpráva 
 

Na základě žádosti, kterou 7. června 2010 adresovalo město generálnímu řediteli Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (příloha č.1), byly městu Liberec uvolněny na rok 
2011 finanční prostředky ve výši 2 609 tis. Kč na investiční akce související s dořešením 
podmínek pro výkon státní správy vykonávané městem Liberec. 

(dle usnesení vlády č. 640 o dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí 
s rozšířenou působností Liberec – bod II. v rámci rozpočtu ČR – rozhodnutí v příloze č.2) 

Tyto prostředky jsou městu poskytovány jako dořešení kompenzace při převodu majetku 
činností na město související se zánikem Okresního úřadu v Liberci v roce 2002. 

Tehdy město získalo budovu URAN, kde nyní sídlí několik odborů Magistrátu města Liberec 
a Městská policie.  

Výše požadovaných finančních prostředků odpovídá příspěvku na 19 funkčních míst, které 
má město umístěno ve svých objektech.  

Tuto částku město použije na zřízení technického zabezpečení pro výkon agend umístěných 
v budově URAN – tzn. bude zde zřízeno technologické centrum, které je nyní v pronajatých 
prostorech na krajském úřadu. 

Technické vybavení technologického centra bude nadefinováno odborem řízení a informatiky, 
potřebné stavební úpravy (příčky a dveře) bude na základě požadavků definovat oddělení 
správy budov.  

Celkové náklady projektu se odhadují ve výši přiznané dotace, realizace projektu musí být 
ukončena do 31.12.2011. 

Realizaci projektu zastřeší odbor rozvojových projektů, který ve spolupráci s výše 
jmenovanými zrealizuje výběr dodavatele a projekt zrealizuje a vyúčtuje. 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – žádost 

č. 2 – rozhodnutí 
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Příloha č. 1 – žádost 
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Příloha č. 2 – rozhodnutí 
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