
 
 
 
7. zasedání zastupitelstva města dne:  5. 9. 2013 
 
Bod pořadu jednání: 

  
 
 

Věc:  Povodňové škody na komunikacích – červen 2013  

Přijetí dotace 

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová, 

odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku  

telefon: 5243 504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

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

Projednáno: na 14. zasedání rady města 27. 8. 2013 

 

Poznámka:   

Předkládá: 
Bc. Martina Rosenbergová v.r. , 
 primátorka Statutárního města Liberec 

 

 
 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo města po projednání 
 

       
s c h v a l u j e 
 
přijetí navržené dotace ve výši 85%  z uznatelných nákladů tj.  celková  výše dotace  
7 528 225,70  Kč  mil. Kč na akce  „Povodňové škody na komunikacích Liberec - 2013“ od  

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



Ministerstva dopravy ČR v rámci dotačního „Programu okamžitých oprav místních komuni-
kací v důsledku povodní v květnu a červnu 2013“,   
 
 
pro akce :  
1. Hraběcí  ul. - oprava havárie propustku a nábřežní zdi p.p.č. 760/1 v k.ú. Horní Hanychov 
2. Hraběcí ul. - obnova zatrubnění vodoteče, dešťové kanalizace,  oprava vozovky  p.p.č.    
    760/1 v k.ú. Horní Hanychov 
3. Rampasova, Pilínkovská, Kaplanova  - oprava  propustek a  krajnice, p.p.č. 730, 733/56, 7  
    45/1, v k.ú. Doubí u  Liberce 
4. Oprava havárie propustku, ul. V Horách p.p.č. 1336/1 k.ú. Starý Harcov 
5. Oprava havárie svahu ul.U Podjezdu p.p.č. 279/3, Františkov u Liberce 
6. Oprava havárie zborceného propustku a krajnice v křižovatce Irkutská-Karlinská p.p.č. 200,  
    195 
7. Oprava propustku a krajnice - Křižanská p.p.č. 439, 440 k.ú. Horní Suchá 
8. Oprava havárie okraje místní komunikace, ul. Na Výběžku, p.p.č.   1002/1, k.ú. Starý  
     Harcov  
9.   Oprava havárie místní komunikace ulice Pod lesem p.p.č. 245, k.ú.Kalinky 
10. Mimoňská oprava  poškozeného příkopu a krajnice p.p.č. 1065 k.ú. Machnín 
11. Oprava havárie okraje místní komunikace ulice U Struhy p.p.č. 758, 759 k.ú. Horní  
      Hanychov 
12. Oprava havárie místní komunikace ul. Sibiřská p.p.č. 101, 102 k.ú.Karlinky 
13. Tolstého oprava  zborceného propustku, vpusti a  krajnice p.p.č. 1056, Machnín 
 
 
a   u k l á d á  

 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec 

 
- předložit zastupitelstvu  města návrh přijetí dotace od Ministerstva dopravy ĆR ke schvá-

lení a následně zajistit další postup pro čerpání dotace. 
    

                      KT: 10/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Důvodová zpráva 
 

Statutární město Liberec  - odbor správy veřejného majetku předal na Ministerstvo dopravy 
ČR podklady pro uplatnění žádostí  o dotaci v rámci vyhlášeného programu ke krytí škod 
způsobených povodněmi  v květnu a červnu 2013 na obecním majetku. Jednalo se o níže 
uvedené akce:  
 
 
Přehled škod nahlášených na Ministerstvo dopravy ČR  
 
Do tabulky nebyly zařazeny akce týkajíce se lesních cest a budov.  

Poř. č. Název akce Rozsah poškození 

Předpokládané 
náklady na uvedení 
do původního stavu Termín ukončení 

(nejpozději 31.12.2013) 

Kč včetně DPH 

01a 

a)   Hraběcí  ul. - oprava 
havárie propustku a nábřež-
ní zdi  

podemletá žel-bet. nábřežní 
zeď a kamenná čela propustku, 
kamenný propust v havarijním 
stavu - ul. Hraběcí -propust 1 
ks 

2 500 000,00 

31.12.2013 

01b 

b)  Hraběcí ul. - obnova 
zatrubnění vodoteče, dešťo-
vé kanalizace,  oprava vo-
zovky  

neprůchodné zatrubnění vodo-
teče posunu trubek a následné 
vyvěrání vody na vozovky, 
oprava dešťové kanalizace a 
poškozené vozovky - ul. Hra-
běcí  zatrubnění 100m 

1 200 000,00 

31.12.2013 

02 

Rampasova - oprava  pro-
pustku a  krajnice  

zborcený propustek,  poškoze-
ná krajnice -ul. Rampasova 
0,11 km 

486 420,00 

31.12.2013 

03 

Oprava havárie propustku, 
ul. V Horách 

poškozená čela propustku 
DN500mm  a komunikace - ul. 
v Horách -propust 1 ks  

262 570,00 

31.12.2013 

04 

Oprava havárie svahu ul. U 
Podjezdu 

utržení krajnice pod komunika-
cí, nestabilní svah -ul. u Pod-
jezdu - opěrná zeď 8m 

344 850,00 

31.12.2013 

05 

Oprava havárie zborceného 
propustku a krajnice v kři-
žovatce Irkutská-Karlinská 

poškození kce komunikace, 
utržení krajnice, zanesení pří-
kopu - ul. Irkutská  - Karlin-
ská -krajnice 145 m, propus-
tek 1 ks, povrch komunikace 
460m 

1 445 000,00 

31.12.2013 

06 

Oprava propustku a krajni-
ce - Křižanská  

zborcený propustek,  poškoze-
ná krajnice a povrch komuni-
kace - ul. Křižanská - 0.306 

1 100 132,00 

31.12.2013 



07 

Oprava havárie okraje 
místní komunikace, ul. Na 
Výběžku 

podemletá komunikace v délce 
25m - Ul. Na Výběžku - opěr-
ná zeď 25 m 

929 882,00 

31.12.2013 

08 

Oprava havárie místní ko-
munikace ulice Pod lesem 

poškozená konstrukce komuni-
kace ul. Pod Lesem - oprava 
komunikace 10m 

89 782,00 

31.12.2013 

09 

Mimoňská oprava  poško-
zeného příkopu a krajnice 

poškození zpevněného příkopu, 
poškozená krajnice - ul. Mi-
moňská - 0,08km 

215 380,00 

31.12.2013 

10 

Oprava havárie okraje 
místní komunikace ulice U 
Struhy 

poškození hrany vodoteče a 
komunikace - ul. U Struhy - 
opěrná zeď 10m 

233 046,00 

31.12.2013 

11 

Oprava havárie místní ko-
munikace ul. Sibiřská 

poškození konstrukce komuni-
kace, výmoly - ul. Sibiřská - 
oprava komunikace 120m 

292 578,00 

31.12.2013 

12 

Tolstého oprava  zborcené-
ho propustku, vpusti a  
krajnice   

zborcená vpusť a propustek,  
poškozená krajnice komunika-
ce - ul. Tolstého - 0,06km 

215 380,00 

31.12.2013 

  CELKEM   

9315020,00 

  

 

 

Po vzájemné písemné a telefonické komunikaci se zástupci MD ČR bylo u níže uvedených 
akcí navrženo snížení uznatelných nákladů pro poskytnutí dotace. Konkrétně se jedná o akce:   

 
2. Rampasova, Pilínkovská, Kaplanova  - oprava  propustek a  krajnice, p.p.č. 730, 733/56,         
    745/1, v k.ú. Doubí u  Liberce 

U této akce bude doplněno zábradlí v celkové výši 10 000,- Kč vč. DPH, které SML uhradí 
z vlastních zdrojů. Na tuto položku nebude poskytnuta dotace z MD ČR.   

 

3. Oprava havárie propustku, ul. V Horách p.p.č. 1336/1 k.ú. Starý Harcov 

U této akce bude doplněno zábradlí v celkové výši 10 000,- Kč vč. DPH, které SML uhradí 
z vlastních zdrojů. Na tuto položku nebude poskytnuta dotace z MD ČR.   

 

5. Oprava havárie zborceného propustku a krajnice v křižovatce Irkutská-Karlinská p.p.č. 
200,  195. 

U této akce bude zřízen propustek v celkové hodnotě 145 200,- Kč vč. DPH.  SML uhradí 
tuto položku z vlastních zdrojů, proto na tuto položku nežádáme dotaci z MD ČR.   



Shrnutí:  
Statutární město Liberec dne 19.7.2013 požádalo o dotaci  na MD ČR   
v celkové výši  9 315 020,- Kč  
odpočet                165 000,- Kč  
celkem              9 150 020,- Kč  

 

Tuto skutečnost nám MD ČR potvrdilo e- mailem (příloha č. 1)  ze dne   13.8.2013, kdy  akce 
„Oprava havárie místní komunikace ul. Sibiřská“ o celkových rozpočtových nákladech 
292 578,00 Kč   nebude zřejmě zahrnuta do financování. Zatím nemáme jinou oficiální in-
formaci, ale z časových důvodů odbor SM připravuje podklady pro čerpání dotace. Pokud 
bude SML  přiznána dotace, je nutné, aby poskytnuté finanční prostředky byly profinancová-
ny ještě v letošním roce.      

 
Návrh financování akce:  
Z uvedeného vyplývá, že základ pro výpočet dotace by odpočtech byl:  
Uznatelné náklady celkem     8 857 442,00  Kč  
Z toho 85% dotace                  7 528 225,70  Kč 
Spoluúčast SML                      1 329 216,30  Kč  
 
 
Zahájení přípravných prací vedoucích k úspěšné realizaci 
Odbor správy veřejného majetku v souladu s usnesením ze 13. schůze rady města dne: 16. 7. 
2013 zahájil přípravné práce tj. nyní jsou již postupně pro jednotlivé projekty vyhotovovány a 
předávány projektové dokumentace vč. položkových rozpočtů tak, aby mohla být zahájena 
výběrové řízení.   

 

Předpokládaný termín realizace a vyhlášení výběrových řízení   :     

Vyhlášení výběrových řízení  09 -10/2013 

Realizace akcí                         10 -12/2013 
 
Pro úspěšnou realizaci akce je nutné co nejdříve zahájit přípravné páce vedoucí k zahájení 
uvedené akce. Odbor SM doporučuje, aby ve spolupráci s odborem právním a veřejných za-
kázek a v souladu se Směrnicí rady města č. 2/2012 RM  k zadávání veřejných zakázek statu-
tárním 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 realiza-
ci. 
 
 
Doporučení odboru: 
Odbor SM 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 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 realizaci. 
 
 



Příloha č.1 – Oznámení MD ČR  o poskytnutí dotace  
 

 


