
 
 
 
 
3. zasedání zastupitelstva města dne:    29. 3. 2012 
 
Bod pořadu jednání: 

  
 
 

Věc:  Povodňové škody na komunikacích    

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová  

odbor, oddělení: odbor správy veřejného majetku 

telefon: 5243 504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru právy veřejného 
majetku   

Projednáno: na 5. zasedání  rady města 6. 3. 2012 

Poznámka:  Bc. Martina Rosenbergová, v.r. ,  

                                                                  

. 

 

 primátorka města 

Lukáš Martin, v.r.,  

náměstkem pro rozvoj, dopravu a technickou in-
frastrukturu, 

 
 

Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání 

       
s c h v a l u j e 
 
 

a) poskytnutou výši dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního pro-
gramu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 
2010“ a s finanční spoluúčastí Statutárního města Liberec za r. 2011: 

 

 

 
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
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v Kč 

Název akce  Dotace MMR 2011 Spoluúčast SML 2011 
Úprava odvodnění a komunikace-ul. Strakonická  2 367 200,- 263 023,- 
Oprava opěrné zdi - ul.U Podjezdu    755 999,-   84 000,- 
Oprava vozovky a odvodnění komunikace ul. 
Mimoňská a Českolipská v Liberci  

   882 764,- 98 085,- 

Úprava odvodnění  -ul. K Bucharce     835 387,- 174 873,- 
Oprava odvodnění  komunikace ul. Karlinská  1 399 926,- 155 548,- 
Oprava odvodnění komunikace  ul.  Horská 
v Liberci  

 
dotace vrácena  

 
celá akce  uhrazena v r.2010  

Svárovská ul.     213 118,- 23 680,- 
Jahodová ul.   181 379,-   20 154,- 
Lávka Temná přes Harcovký potok     45 000,-     5 000,- 
Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. 
Kopeckého 

135 208,- 114 797,- 

Oprava mostu v ul. Karlovská  101 464,- 11 274,-  
Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá   177 414,-  19 714,- 
Úprava odvodnění ul. Křižanská   302 399,- 33 600,- 
Úprava odvodnění – ul. Novinská –propustek č. 
1 a 2 

307 631,- 34 182,- 

Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrám-
kova v Liberci  

775 447,- 86 161,-  

Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý 
vrch v Liberci  

715 536,- 79 505,- 

Oprava vozovky pod silničním motem I/35 a 
železničním mostem ČD v ul. Železniční 
v Liberci  

736 956,- 84 884,- 

Oprava odvodnění komunikace v u. Obchodní a 
Svárovská v Liberci   

644 712,- 71 635,- 

Oprava odvodnění v ul. Volgogradská  185 655,- 20 629,- 
Oprava odvodnění – ul. Sáňkařská  69 626,- 7 737,- 
   
 

b) vrácení dotace pro akci „Oprava odvodnění komunikace v ul. Horské v Liberci“, ve výši 
340 163,- Kč    

c) zrušení žádosti „Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“   
 

 
a 
 u k l á d á 
 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 

1. předložit zprávu o skutečném čerpání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
v rámci dotačního programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého ži-
velní pohromou v roce 2010“  v souladu s tímto čerpáním předat poskytovateli dotace  
závěrečné vyúčtování akce,    

KT:  30. 6. 2012  
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   2. informovat  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o tom,  že na akci  „Oprava odvodnění 
komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“ dle registračního listu  č.217D117008793 nebu-
de Statutární  město Liberec žádat o uvolnění dotace.           

                                                                                                               T:  neprodleně  
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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.  
 
Statutární město Liberec v r. 2011 v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo obdrželo upra-
venou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro jednotlivé akce v této výši:   

 
Název akce  Dotace MMR 2011  Spoluúčast SML 2011 
1) Úprava odvodnění a komunikace-ul. Stra-
konická   

2 367 200,- 263 023,- 

2) Oprava opěrné zdi - ul.U Podjezdu    755 999,-   84 000,- 
3) Oprava vozovky a odvodnění komunikace 
ul. Mimoňská a Českolipská v Liberci  

   882 764,- 98 085,- 

4) Úprava odvodnění  -ul. K Bucharce     835 387,- 174 873,- 
5) Oprava odvodnění  komunikace ul. Karlin-
ská  

1 399 926,- 155 548,- 

6) Oprava odvodnění komunikace  ul.  Hor-
ská v Liberci  

340 163,- 
dotace vrácena 

377 959,- 
celá akce  uhrazena v r.2010 

7) Svárovská ul.     213 118,- 23 680,- 
8) Jahodová ul.   181 379,-   20 154,- 
9) Lávka Temná přes Harcovký potok     45 000,-     5 000,- 
10) Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v 
ul. Kopeckého 

135 208,- 114 797,- 

11) Oprava mostu v ul. Karlovská  101 464,- 11 274,-  
12) prava nábřežní zdi v ul. Tichá   177 414,-  19 714,- 
13) Úprava odvodnění ul. Křižanská   302 399,- 33 600,- 
14) Úprava odvodnění – ul. Novinská –
propustek č. 1 a 2 

307 631,- 34 182,- 

15) Oprava vozovky místní komunikace v ul. 
Šrámkova v Liberci  

775 447,- 86 161,-  

16) Oprava vozovky místní komunikace v ul. 
Příkrý vrch v Liberci  

715 536,- 79 505,- 

17) Oprava vozovky pod silničním motem 
I/35 a železničním mostem ČD v ul. Želez-
niční v Liberci  

736 956,- 84 884,- 

18) Oprava odvodnění komunikace v u. Ob-
chodní a Svárovská v Liberci   

644 712,- 71 635,- 

19) Oprava odvodnění v ul. Volgogradská  185 655,- 20 629,- 
20) Oprava odvodnění – ul. Sáňkařská  69 626,- 7 737,- 

 

Dle skutečné výše přijaté dotace bylo na MMR ČR zasláno za rok 2011 vyúčtování, rovněž 
v souladu s výše uvedeným bude poskytovateli dotace pro akce, které byly dokončeny v. r. 
2011 zasláno v termínu do 30. 6. 2012 závěrečné vyúčtování akcí.   
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Pozn.:  
Na akce:  

� „Oprava odvodnění komunikace  ul.  Horská v Liberci“ byla dotace ve výši 340 163,- 
Kč. vrácena z důvodu toho, že akce byla celá vyfakturována v r. 2010 a dotace byla ze 
strany MMR ČR poskytnuta až  v r. 2011 tj. po již uzavřeném účetním období.  Proto-
že město má finanční účet  za r. 2010 uzavřen, nemůže poskytnutou dotaci z r. 2011 
zaúčtovat k uvedené akci. Po dohodě s pracovníkem MMR ČR a  ekonomickým odbo-
rem byla dotace vrácena.  

 

� „Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“ nebude požádáno o 
uvolnění dotace na kterou byl v prosinci 2011 vydán registrační list. Jedná se o ob-
dobný případ jako u akce „Oprava odvodnění komunikace  ul.  Horská v Liberci“, kdy 
účetní období za rok 2011 je již uzavřeno a pokud by byla dotace poskytnuta v r. 
2012, nelze k této akci finanční prostředky zaúčtovat.   

 

� Oprava odvodnění komunikace ul. Karlinská 217D117008677  
U této akce byl již při vyhlašování výběrového řízení předpokládaný  termín dokonče-
ní v r. 2012.  V žádosti o dotaci byl požadavek na poskytnutí dotace pro roky 2011 -
2012. Dopisem 23. 11. 2011 odbor SM  předložil  poskytovateli dotace zdůvodnění a 
přesnou finanční částku vč. formuláře  EDS –ISPROFIN pro převod dotace do r. 2012.  
Požadavek na převod do roku 2012  - dotace ve výši : 4 358 603,-Kč  

                                                                         vlastní zdroje  :    484 289,- Kč  
                                                                         celkem :            4 842 892,- Kč  
 

� Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok 217D117008763  
U této akce byl rovněž již při vyhlašování výběrového řízení předpokládaný termín re-
alizace 2011 - 2012. Zdůvodnění vč. již zaslaného opraveného formuláře EDS –
ISPROFIN bylo zasláno  dne 23.11.2011.  
Požadavek na převod do roku 2012  - dotace ve výši : 768 028,- Kč. 
                                                             vlastní zdroje      80 904,-  Kč  
                                                              celkem              848 932,-  Kč     
 

 
Doporučení odboru 

Odbor SM doporučuje radě města s ohledem na výše uvedené skutečnosti předložené čerpání 
dotace vč. finanční spoluúčasti města odsouhlasit. U akce „Oprava odvodnění komunikace  
ul.  Horská v Liberci“ bude dotace vrácena, pro akci  „Oprava odvodnění komunikace v ul. 
Heřmánkova v Liberci“, nebude požádáno o uvolnění dotace. Oprava odvodnění komunika-
ce ul. Karlinská  a Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok  bude dokončena v r. 2012.     

   


