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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
 

 

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 27.3.2014 

Bod pořadu jednání:         

  

MFRB – návrh  na  úpravu  čl.  II.  Smlouvy  o  přidělení  prostředků  z  MFRB  

                reg. č. 7003/06/0217  

 

Zpracoval: Dagmar Salomonová 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategické koncepce a dotací, odd. rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 18.2.2014 

  

Předkládá: 
 

                    Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

                    primátorka Statutárního města Liberec 
 
                    Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky     

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

úpravu Smlouvy o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení statutárního města 

Liberec reg. č. 7003/06/0217 uzavřené s Ing. Robertem Kleinerem, takto:  
- v čl. II.,  bod 1. se vypouští věta „Komunikace obslužná vč. úpravy svahu   608.447,-- Kč“, 

- v čl. II., bod 2. se výše finanční  podpory snižuje z částky 1,400.000,-- Kč na částku 

1,191.008,-- Kč  a 

u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít  s  Ing. Robertem Kleinerem příslušný 

dodatek č. 7. ke Smlouvě o přidělení prostředků z MFRB  Liberec č. 7003/06/027. 

                                   Termín: 4/2014 
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Důvodová zpráva 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města schválilo v červnu 2005 usn. č. 117/05 žádost pana Lukáše Plechatého o 

přidělení finanční podpory z MFRB ve výši 1,400.000,-- Kč na vybudování  vodovodního 

řadu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikace, chodníku a veřejného osvětlení v ul. Ko-

řenovská, Liberec 30 – Vratislavice nad Nisou.  
 
Rozpočtová cena díla:  
Vodovod     183.260,-- Kč (realizováno) 

Kanalizace splašková    816.102,-- Kč (realizováno) 

Kanalizace dešťová    629.867,-- Kč (realizováno) 

Komunikace obslužná vč. úpravy svahu 608.447,-- Kč (realizováno z části,   

                                                                                               provedeny byly zemní práce) 

Oprava komunikace ul. Kořenovská  205.275,-- Kč (realizováno) 

Úprava svahu komunikace   207.060,-- Kč (realizováno)   

Veřejné osvětlení      42.800,-- Kč (realizováno)  
Rozpočtová cena díla  celkem:          2,792.811,-- Kč  
 
Koncem roku 2005 požádal pan Plechatý o převod schválených finančních prostředků do roku 

2006 a následně oznámil, že celá akce přechází na nového investora, Ing. Roberta Kleinera. 

Zastupitelstvo města změnu žadatele  schválilo (usn. č. 150/06) a příslušná smlouva o přiděle-

ní prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení SML byla uzavřena s Ing. Kleinerem. 

Smlouva stanoví jak  podmínky pro uvolňování přiznaných finančních prostředků, spočívající  

v úhradě 50,1 % z každé faktury, maximálně však do celkové výše přiznané dotace, tj. 1,4 

mil. Kč, tak i termíny kolaudace a termín pro závěrečné vyúčtování celé akce. 
 
Výstavbu provázejí od samého počátku problémy způsobené tím, že dva z osmi stavebníků 

rodinných domů dosud nesložili finanční prostředky potřebné na dofinancování výstavby nad 

rámec schválené dotace. Ostatní stavebníci tedy opakovaně prostřednictvím Ing. Kleinera 

žádali o prodloužení smluvních termínů a dosud tak bylo uzavřeno 6 dodatků k původní 

smlouvě.  
 
Do současné doby se stavebníkům podařilo vybudovat a zkolaudovat vodovodní řad, splaško-

vou a dešťovou kanalizaci, opravena byla komunikace Kořenovská včetně úpravy svahu a  

veřejného osvětlení. Nedokončena zůstává výstavba místní obslužné komunikace (na SÚ 

v Liberci byla podána žádost o prodloužení stavebního povolení do 31.12.2015) u které byly 

z části realizovány zemní práce v rozsahu umožňující přístup k novému objektu Kořenovská 

ul. 1656. 
 
Na základě předložených faktur za vybudované  inženýrské  sítě, úpravu svahu komunikace,  

opravu komunikace Kořenovská  a příprav zemních prací pro obslužnou komunikaci bylo 

z přidělené finanční podpory dosud uvolněno 1,191.008,-- Kč, nedočerpaná zůstává 

částka ve výši 208.992,-- Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že termíny plnění závazků žadatele byly sjednány k datu 31.12.2013 požá-

dala Ing. Čížová, dopisem ze dne 9.12.2013 a na základě plné moci od Ing. Kleinera, o další 

prodloužení termínů a to až do 30.12.2015. 
 
Zajištění finančních prostředků na dokončení stavby komunikace je však stále nejasné a to i 

přesto, že stavebník přistoupil ke změně stavby před jejím dokončením, která přináší i znač-

nou úsporu nákladů. Konkrétně se jedná o následující změny : původní délka 70 m bude zkrá-

cena na délku 54 m, nebude realizován chodník a bude jiná skladba vozovky. 
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Rada města na své schůzi dne 17.12.2013 prodloužení smluvních termínů neschválila a přija-

tým usnesením č. 1049/2013 uložila projednat s příjemcem dotace postup vedoucí 

k vypořádání a ukončení smlouvy. 
 
Výsledkem jednání je návrh, aby z předmětu smlouvy byla vypuštěna položka „Komuni-

kace obslužná včetně úpravy svahu“ a současně s tím snížena původně schválená výše 

dotace o dosud nevyčerpanou částku ve výši 208.992,-- Kč (tj. na 1,191.008,-- Kč).   

Tímto postupem by příjemci dotace zůstala zachována poskytnutá částka dotace za již vybu-

dované a řádně zkolaudované inženýrské sítě a současně by došlo k naplnění podmínek 

smlouvy a jejímu celkovému uzavření. Předmětná smlouva s Ing. Kleinerem je poslední, ze 

které pro město plyne závazek finančního plnění a to právě ve výši nevyčerpaného zůstatku 

dotace v částce 208.992,-- Kč. 
 
Snahou města je dokončit a uzavřít všechny smlouvy, na které byly v období let 2002 až 2010  

poskytnuty finanční prostředky z MFRB. Postupně jsou dokončené stavby přebírány do ma-

jetku města (komunikace a dešťové kanalizace), některé dokončené stavby (vodovodní a ka-

nalizační řady) jsou následně převáděny za úplatu do vlastnictví SVS a.s.. 

 

 

Rekapitulace : 
 
Rozpočtová  cena předmětu díla celkem:   2,792.811,-- Kč 
 
Zastupitelstvem města schválená výše finanční podpory: 1,400.000,-- Kč 
 
SML dosud poskytnutá částka finanční podpory, tj.  

50,1 %  z každé předložené faktury za provedené práce  1,191.008,-- Kč 
 
Zůstatek, tj. dosud  nečerpaná částka  finanční podpory        208.992,-- Kč 

 

Příjemce dotace vybudoval a zkolaudoval vodohospodářské stavby (vodovod, splaškovou a dešťovou 

kanalizaci), veřejné osvětlení, zajistil provedení opravy stávající komunikace Kořenovská včetně 

úpravy svahu  a dále zajistil provedení zemních prací pro obslužnou komunikaci. Nedokončená ob-

služná komunikace v délce 54 m  končí u čp. 1656. Zde na ni navazuje stezka pro pěší (průstup úze-

mím) – viz výřez z územního plánu, příloha č.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy : 

Příloha č. 1. Žádost o úpravu smlouvy 

Příloha č. 2. Snímek z katastrální mapy a územního plánu 

Příloha č. 3. Smlouva o přidělení prostředků z MFRB Liberec č. 7003/06/0217 
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Příloha č. 1.  Žádost o úpravu smlouvy 
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Příloha č. 2. Snímek z katastrální mapy 
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Příloha č. 3. Smlouva o přidělení prostředků z MFRB Liberec č. 7003/06/0217 
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