
 
 
                                                                                 
 
8. zasedání zastupitelstva města dne:  29. 9. 2011 
Bod pořadu jednání: Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR 
 

Věc:   

 

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 15. zasedání  rady města  20.9.2011 

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:     
1. Oprava odvodnění komunikace v ul.Horské v Liberci, navržená dotace 382 931,- Kč    
2. Svárovská ul., navržená dotace 234 184,-Kč  

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



3. Jahodová ul., navržená dotace 202 980,- Kč  
4. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 971 628,- Kč  
5. Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135 209,- Kč      
6. Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101 464,- Kč  
7. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 268 196,- Kč  
8. Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 367 865,- Kč  
9. Úprava odvodnění – Novinská – propustek č.1 a  č.2, navržená dotace 449 762,-Kč 
10. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 853 891,- Kč   
11. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 856 224,- 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.  
 
Statutárnímu městu Liberec byla přidělena dotace 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 
 
U těchto akcích  po ukončení výběrových řízení došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 
cca 6,042 mil. Kč. Odbor TS v souladu s usnesením z 13. zasedání rady města  v součinnosti 
s náměstkem pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu požádal poskytovatele dotace tj. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o možnost převedení těchto nedočerpaných finančních 
prostředků na další akce SML.  
 
Dle sdělení  Ministerstva pro místní rozvoj ČR, bylo Statutárnímu městu Liberec, odboru TS 
oznámeno, že dotace bude dále poskytnuta na akce, které vznikly v rámci „Povodňových škod 
na komunikacích v srpnu 2010“ tj. :  
 
1. Oprava odvodnění komunikace v ul.Horské v Liberci, navržená dotace 382 931,- Kč    
2. Svárovská ul., navržená dotace 234 184,-Kč  
3. Jahodová ul., navržená dotace 202 980,- Kč  
4. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 971 628,- Kč  
5. Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135 209,- Kč      
6. Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101 464,- Kč  
7. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 268 196,- Kč  
8. Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 367 865,- Kč  
9. Úprava odvodnění – Novinská – propustek č.1 a  č.2 navržená dotace  449 762,-Kč  
10. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 853 891,- Kč   
11. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 856 224,- Kč    
 
 
Časový harmonogram akcí:  
Na tyto akce bude poskytnuta dotace do výše cca  90% celkových rozpočtových nákladů, za 
podmínky realizace akcí v roce 2011. 
 
Pozn.  
Vzhledem k technologických postupům, velikosti a rozsáhlosti akcí :  
1. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská 
2. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok 
3. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci 
 



není možné, aby tyto akce byly dokončeny v r. 2011, proto odbor TS navrhuje, aby bylo Minis-
terstvo  pro místní rozvoj o této skutečnosti informováno a požádáno o možnost čerpání fi-
nančních prostředků v roce 2012.  
  
Dále bude ministerstvo informováno o tom, že akce „Oprava odvodnění komunikace v ul. 
Horské v Liberci“ byla již dokončena v loňském roce (tj. již účetně uzavřeném roce) a zda je 
možné finanční prostředky určené na tuto akci převést do letošního rozpočtového roku.    
 
Odbor TS na výše uvedené akce zahájil přípravné práce zadavatelských  činností souvisejí-
cích  s výběrem dodavatele stavby,  kdy tyto zakázky jsou  zadány  v souladu se Směrnicí 
rady města č. 09 RM.  Odbor TS zajistí vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového 
řízení  na výběr dodavatele stavebních prací. Po realizaci a vyhodnocení  uvedeného výběro-
vého řízení zajistí odbor TS uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchaze-
čem a její následnou realizaci. 
 
Financování akcí: 
Finanční podíl SML na každou akci ve výši 10% zůstává. 
 
Doporučení odboru :  
1) Odbor TS doporučuje, aby pokračoval ve výkonu zadavatelských činností souvisejících  
s výběrem dodavatele staveb,  kdy tyto zakázky budou zadány v souladu se Směrnicí rady 
města č. 09 RM. Dále odbor TS zajistí  dokončení, administraci a vyhodnocení výběrových 
řízení  na výběr dodavatele stavebních prací. Po  vyhodnocení  výběrových řízení  zajistí od-
bor TS uzavření příslušných smluvních dokumentů s vítěznými uchazeči a jejich následnou 
realizaci. Jedná se o níže uvedené akce:  
 

• Lávka ul. Temná ul. přes Harcovský potok   
• Oprava nábřežní zdi ul. Tichá  
• Oprava odvodnění ul. Křižanská  
• Oprav odvodnění ul. Novinská propustek č. 1., 2 
• Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova 
• Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch  
• Oprava odvodnění komunikace vul. Ostašovská a Karlovská v Liberci  
• Oprava vozovky pod. železničním mostem ČD v ul. Železniční  
• Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní a Svárovská  

 
2) Dále odbor TS prostřednictvím náměstka pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu 
bude informovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o možnosti realizovat níže uvedené akce 
v průběhu roku 2011 -2012  :   
1. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská 
2. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok 
3. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci 
 
Součastně bude ministerstvo požádáno, zda je možné dotaci pro akci „Oprava odvodnění ko-
munikace v ul. Horské v Liberci“ , která byla realizována a finančně urazena v r. 2010 převést 
do r. 2011.  
 
3) Pro uvedené akce odbor TS zajistí technický dozor investora.   
                                                                                     


