
 
 
 
6. zasedání zastupitelstva města dne:  30. 6. 2011 
Bod pořadu jednání:   

 
 

Věc:  Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

poskytnutí dotace od MMR ČR   

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová, 

odbor, oddělení: odbor technické správy veřejného majetku 

telefon: 5243 504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru David Novotný, pověřený zastupováním vedoucího 
odboru technické správy veřejného majetku   

Projednáno: na 12. zasedání  rady města 21.6.2011 

s Ing. Jindřich Fadrhoncem,  tajemníkem MML 

s Lukášem Martinem, náměstkem pro rozvoj, dopravu a 
technickou infrastrukturu 

Poznámka:   

Předkládá: 
Martina Rosenbergová, v. r. 
primátorka  města 

 
 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo města po projednání 
  
s c h v a l u j e 

přijetí dotace  od  „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“  v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“,  kdy Statutárnímu 
městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená  dotace : 3 303 720,- Kč   
2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 788 939,- Kč  
3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace 

1 092 361,- Kč  
4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace : 1 336 247,- Kč  
5.  Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace : 10 159 823,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Důvodová zpráva 
 
Povodňové škody na komunikacích včetně příslušenství ve vlastnictví města Liberec.  

Odbor technické správy veřejného majetku (TS) dne 29.9.2010 předložil radě města ke schvá-
lení materiál „Povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec“ v souladu s 
usnesením č. 662/2010 zahájil odbor TS realizaci plnění úkolů. Odbor TS v souladu s usnese-
ním rady města č.14/2011 ze dne 11.1.2011 uplatnil žádost o dotaci na Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj ČR, proto nyní odbor TS informuje radu městu o plnění úkolů z přijatých usnesení. 
Dle sdělení  Ministerstva pro místní rozvoj ČR, bude Statutárnímu městu Liberec (odboru TS) 
poskytnuta dotace na akce, které vznikly v rámci „Povodňových škod na komunikacích 
v srpnu 2010“, kdy Statutárnímu městu Liberec bude poskytnuta dotace do výše cca  90% 
celkových rozpočtových nákladů a bude přidělena na níže uvedené akce:     

1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená  dotace : 3 303 720,- Kč   
2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 788 939,- Kč  
3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace 

1 092 361,- Kč  
4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace : 1 336 247,- Kč  
5.  Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace : 10 159 823,- Kč 
 
 
Add. 1)  

Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická 

                                                                                                                                Kč vč. DPH 
Projektová  
dokumentace  

Realizační náklady  Celkem  
Návrh dotace Spoluúčast  

61 800,- 3 609 000,-  3 670 800,- 3 303 720,- 367 080,- 

Předpokládaný termín realizace :     08/2011 -  30.3.2012 
Projektová dokumentace  :               hotova – vyfakturována  
Finanční náklady na zajištění TDI              150.000,0 Kč  
 
Doporučení odboru: 
Odbor TS doporučuje, aby v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM  k zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec zajistil vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrové-
ho řízení  na výběr dodavatele stavebních prací a výkonu TDI koordinátora BOZP. Po reali-
zaci a vyhodnocení  uvedeného výběrového řízení zajistí uzavření příslušného smluvního do-
kumentu s vítězným uchazečem a zajistí realizaci. 
 
 
Add. 2) 
Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu 
                                                                                                                                Kč vč. DPH 
Projektová  
dokumentace  

Realizační náklady  Celkem  
Návrh dotace Spoluúčast  

36 600,- 839 999,-  876 599,- 788 939,- 87 660,- 

U této akce již proběhlo výběrové řízení, dodavatel  této akce EUROVIA CS, a.s.,odštěpný 
závod Liberec.  
 



Projektová dokumentace  :               hotova – vyfakturována  
Termín realizace dle SOD :      08/2011 -  31.5.2011 
Finanční náklady na zajištění TDI :               77 520,- Kč  
 
Vzhledem k tomu, že při zpracování projektové dokumentace nebyla z časových důvodů pro-
vedena diagnostika (poškození opěrné zdi ohrožovalo bezpečnost občanů), proto bylo oka-
mžitě přistoupeno k její opravě. V průběhu realizačních akcí bylo zjištěno, že je ohrožena celá 
stabilita svahu a je ohrožena místní komunikace v ul. U Podjezdu vedoucí nad svahem. 
Z tohoto důvodu odbor TS rozhodl zpracovat „Diagnostické posouzení svahu opěrné zdi v ul. 
U Podjezdu“. Ze zpracovaného posudku je zcela zřejmé, že vlivem povodní došlo ke vzniku 
trhlin i v další části opěrné zdi. Proto je nutné rekonstrukci svahu rozšířit. Odbor TS zadá na 
základě tohoto diagnostického posudku dopracování projektové dokumentace, pro určení 
předpokládané dodatkové ceny. 
 
Předpokládané cenové navýšení :       
Projektová dokumentace –  cca   30 000,- Kč vč.DPH (zajištěno)  
Technický dozor investora  cca   50 000,- Kč vč.DPH (nezajištěno)  
Stavební náklady odhad     cca 520 000,- Kč vč.DPH (nezajištěno)  
Nový předpokládaný termín dokončení   11/2011 
 
O tomto navýšení  již odbor TS informoval Krajský úřad Libereckého kraje v rámci „Aktuali-
zace povodňových akcí“. V případě, že MMR ČR vyhlásí další kolo poskytnutí dotace, odbor 
technické správy uplatní novou žádost o dotaci.   
 
Doporučení odboru :  
Odbor TS doporučuje, aby byly zahájeny přípravné práce tj. zpracování projektové dokumen-
tace  „Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu“  pro jeho případné rozšíření.  
  

Add.3)  
Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská 
                                                                                                                                Kč vč. DPH             
Projektová  
dokumentace  

Realizační náklady  Celkem  
Návrh dotace Spoluúčast  

58 752,- 1 154 982,-  1 213 734,- 1 092 361,- 121 373,0 

 

Předpokládaný termín realizace :     08/2011 -  31.12.2011 
Projektová dokumentace  :               hotova – vyfakturována 
Finanční náklady na zajištění TDI                80.000,0 Kč včetně DPH 
 
Doporučení odboru: 
Odbor TS doporučuje, aby na tuto akci byl pověřen výkonem zadavatelských činností souvi-
sejících  s výběrem dodavatele stavby a kdy tato zakázky bula zadána a v souladu se Směrnicí 
rady města č. 09 RM  k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zajistí vyhlá-
šení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací. Po 
realizaci a vyhodnocení  uvedeného výběrového řízení  zajistí odbor TS uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a realizaci akce. 

 

 



Add.4)  
Oprava odvodnění ul. K Bucharce 
 
                                                                                                                               Kč vč. DPH  
Projektová  
dokumentace  

Realizační náklady  Celkem  
Návrh dotace Spoluúčast  

67 800,- 1 416 919,-  1 484 719,- 1 336 247,0 148 472,0  

Předpokládaný termín realizace :     08/2011 -  331.12.2011 
Projektová dokumentace  :               hotova – vyfakturována  
Finanční náklady na zajištění TDI                80.000,0 Kč včetně DPH 
 
 
Doporučení odboru: 
Odbor TS doporučuje, aby na tuto akci byl pověřen výkonem zadavatelských činností souvi-
sejících  s výběrem dodavatele stavby a kdy tato zakázky bula zadána a v souladu se Směrnicí 
rady města č. 09 RM  k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zajistí vyhlá-
šení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací. Po 
realizaci a vyhodnocení  uvedeného výběrového řízení  zajistí odbor TS uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a realizaci akce. 
 

Add.5) 
Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská 

                                                                                                                              Kč vč. DPH 
Projektová  
dokumentace  

Realizační náklady  Celkem  
Návrh dotace Spoluúčast  

138 000,- 11 150 692,00  11 288 692,00 10 159 823,0 1 128 869,0 

Předpokládaný termín realizace :     08/2011 -  30.6.2012 
Projektová dokumentace  :               hotova – vyfakturována  
Finanční náklady na zajištění TDI                150.000,0 Kč  
 
Doporučení odboru: 
Odbor TS doporučuje, aby v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM  k zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec zajistil vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrové-
ho řízení  na výběr dodavatele stavebních prací a výkonu TDI koordinátora BOZP. Po reali-
zaci a vyhodnocení  uvedeného výběrového řízení zajistí uzavření příslušného smluvního do-
kumentu s vítězným uchazečem a zajistí realizaci. 
 
 
Celkový přehled akcí na které by měla být poskytnuta dotace z MMR ČR 
 
Akce  Dotace r. 2011 Spoluúčast r. 2011 Dotace r. 2012  Spoluúčast r. 2012 
Strakonická  3 303 720,00 367 080,00 -- -- 
U Podjezdu     788 939,00   87 660,00  -- -- 
Mimoňská  1 092 361,00 121 373,00 -- -- 
K Bucharce  1 336 247,00 148 472,00 -- -- 
Karlinská  5 159 823,00 628 869,00 5 000 000,-  500 000,-  
Celkem  11 681 090,00 1 353 454,00 5 000 000,-  500 000,-  
 



Přehled nákladů je uveden bez navýšení dodatečných prací u akce „U Podjezdu“ a nákladů na 
zajištění TDI, které bude hrazeno z rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku. 
 
Odbor TS má ve svém rozpočtu na povodňové škody  zajištěny finanční prostředky v celkové 
výši 1,95 mil. Kč. Z této částky bude hrazena:  finanční spoluúčast SML 1 353 454,- Kč,   a 
TDI. 
                                                                                                                                                                             
 
Příloha č 1:   
MMR ČR  - seznam doporučených akcí ke kladnému vyřízení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č 1:   
MMR ČR  - seznam doporučených akcí ke kladnému vyřízení  
 
 

 
 
 


