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

 
 

Věc:  „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ 
poskytnutí dotace  

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová, 

odbor, oddělení: odbor technické správy veřejného majetku 

telefon: 5243 504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Bc. 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  ve výši 2,102 mil. Kč na akci pro akci „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ 
od  „Státního fondu dopravní infrastruktury ČR“ v rámci dotačního programu „Poskytování 
příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“.   

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



Důvodová zpráva 
 
Cyklostezka Jungmannova – viadukt   
 
Odbor technické správy veřejného majetku (TS)  v souladu s přijatým usnesením rady města 
č.j.724/2010 uplatnil na  akci „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ žádost o dotaci u Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury ČR  (SFDI ČR) v rámci vyhlášeného dotačního programu 
„Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“.   

Dle sdělení  SFDI ČR  byla výborem SFDI usnesením č. 834 ze dne 2.6.2011 schválena dota-
ce na uvedenou akci ve výši 2,102 mil. Kč tj. 64,99 % z uznatelných nákladů akce. ( viz. pří-
loha č. 1)  
 
Návrh financování akce:  

Předpokládané rozpočtové náklady akce, dle zpracované PD         

 r. 2011 

Celkové rozpočtové náklady akce  3 716 120,-  Kč  

64,99 %   - poskytnutá dotace  2 102 000,-  Kč  

Vlastní zdroje žadatele SML  1 614 120,-  Kč   

 

Vlastní zdroje SML na dofinancování akce jsou zajištěny v rozpočtu TS.   
Projektová dokumentace  :               hotova – vyfakturována r. 2010 a r 2011 
Finanční náklady na zajištění TDI   a koordinátora BOZP 70.000,0 Kč včetně DPH – není 
uznatelný dotační náklad  

V současnosti má odbor TS k dispozici  ve stávajícím rozpočtu odboru celkem 1.650.000,0 
Kč včetně DPH (č. položky 08016.102209.022.RCY.01 Nové cyklo., Jungmannova viadukt). 
Po ukončení výběrového řízení odbor TS v nejbližším rozpočtovém opatření bude případně 
odbor TS  nárokovat finanční dorovnání případného finančního spolupodílí města Liberec. 

Předpokládaný termín realizace :     

08/2011 -  11/2011 
Pro úspěšnou realizaci akce je nutné co nejdříve zahájit přípravné páce vedoucí k zahájení 
uvedené akce. Odbor TS doporučuje, aby ve spolupráci s odborem právním a veřejných zaká-
zek a v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM  k zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec zajistil vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr 
dodavatele stavebních prací. Po realizaci a vyhodnocení  uvedeného výběrového řízení  zajistí 
uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistí její realizaci. 
 
Doporučení odboru: 
Odbor TS doporučuje, aby byly ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a 
v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM  k zadávání veřejných zakázek statutárním měs-
tem Liberec zajistil vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr doda-
vatele stavebních prací. Po realizaci a vyhodnocení  uvedeného výběrového řízení  zajistí 
uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistí realizaci. 
 
 
 



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

 


