
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Věc:  Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél lesního  

          koupaliště - k.ú. Ruprechtice  
 

 

Zpracoval: Andrea Šedová, specialista odboru správy veřejného majetku 

odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku 

telefon: 48 524 3504 

Schválil: vedoucí oddělení  

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

Projednáno: 12. schůzi rady města dne 17. 6. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

s  c h v a l u j e  

 

 



s přijetím dotace na realizaci akce „Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k.ú. 

Ruprechtice“, z  Ministerstva pro místní rozvoj, dle vyhlášeného programu „Obnova obecního 

a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013, ve finanční výši  273.884,00 Kč, 

 

 

 

 

 

 

a   u k l á d á  

 

 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec,  

 

předložit zastupitelstvu města přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ke schválení, 

    

                      Termín: 6/2014, 

 

a 

 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku  

 

pro akci „Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k.ú. Ruprechtice“ po 

schválení přijetí dotace v zastupitelstvu  města zajistit v souladu s podmínky dotace realizaci 

akce, 

                                                                                                                        Termín :  06/2015. 



Důvodová zpráva 

 

Statutární město Liberec  - odbor správy veřejného majetku (dále jen odbor SM) uplatnil   na 

základě projednání na 12. schůzi rady města Liberce, konané dne 17.6.2014 žádost o dotaci 

v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj  „Obnova obecního a krajského majetku 

postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2013“  akce „Oprava havárie lesní cesty 

podél Lesního koupaliště – k.ú. Ruprechtice“ s celkovými rozpočtovými náklady na vlastní 

realizaci akce   304 315,00 ,- Kč.  

Vzhledem ke skutečnosti, že na níže uvedených akcích je zástava ve prospěch České 

spořitelny na pozemku města, nemohla být na níže uvedené akce (lesní cesty poškozené 

přívalovým deštěm)  poskytnuta dotace:  

1) Oprava havárie lesní cesty Lyžařská 

2) Oprava havárie lesní cesty U sedmi domků 

3) Oprava havárie lesní cesty Lidové sady-U Slunečních lázní 

 

Financování akce : 

Rozložení financování v jednotlivých letech: (příloha č. 1 – registrační list akce)  

r. 2014   

Výše dotace ze státního rozpočtu            273 884,00,- Kč          

Vlastní zdroje města na vlastní realizaci akce                                  30 431,00 ,- Kč  

Celkem                                                                             304 315,00 ,- Kč  

 

Podmínky a výše dotace bude vycházet ze skutečného poměru způsobilých výdajů ( zejména 

skutečné ceny akce známé z výběrového řízení na zhotovitele stavby). Dle závěrečných 

ustanovení je termín akce orientační a odpovídá stavu z období přípravy registrace akce.   

 

Z uvedeného vyplývá, že odbor správy veřejného majetku bude z rozpočtu r. 2014   

Povodňové  škody na komunikacích čerpat finanční podíl ve výši  30 431,00 ,- Kč.  

 

 

 

Doporučení odboru 

 

Rada města Liberce konaná dne 17.6.2014 schválila přijetí dotace na realizaci akce „Oprava 

havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k.ú. Ruprechtice“, z  Ministerstva pro místní 

rozvoj, dle vyhlášeného programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných 

pohromách v roce 2013, ve finanční výši  273.884,00 Kč. 

 

Příloha č. 1 - registrační list akce vč. příloh  

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 - registrační list akce vč. příloh  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 


