STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 07.02.2017
Bod pořadu jednání:
Informace o vyúčtování oprav a údržby zastávek a čekáren v majetku SML
Stručný obsah: Předkládaný materiál informuje radu města o vyúčtování nákladů na údržbu
přístřešků autobusových zastávek a čekáren v majetku statutárního města Liberce za období
červenec až prosinec 2016. Vyúčtování probíhá podle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi
statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.
uzavřené dne 1. 7. 2010 - číslo smlouvy 11551010 (dále jen „Smlouva o spolupráci“).

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: informace o vyúčtování nákladů na údržbu zastávek a čekáren MHD
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
vyúčtování nákladů na údržbu přístřešků autobusových zastávek a čekáren v majetku
statutárního města Liberec za období červenec až prosinec 2016 dle přílohy č. 1

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě Smlouvy o spolupráci, předkládá Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
(dále jen „DPMLJ“) vyúčtování nákladů na údržbu zastávek a čekáren v majetku statutárního města
Liberce za období od 1. července 2016 do 31. prosince 2016. Výše smluvního příspěvku za uvedené
období činila 240.000 Kč s DPH, přičemž skutečně provedené opravy konkrétních přístřešků zastávek
a čekáren jsou v celkové výši 198.347,11 Kč bez DPH, tj. 240.000 Kč včetně DPH. Příspěvek tak byl plně využit
a za tuto částku byly provedeny tyto práce:

1. Běžná údržba zastávek a čekáren
Celková výše údržby je 107.970 Kč
2. Spotřebovaný materiál na běžné údržbě
Celková výše nakoupeného materiálu činí 12.206 Kč
3. Generální oprava čekárny Hlávkova
Celková výše opravy je 78.171,11 Kč
Celková výše nákladů bez DPH činí: 198.347,11 Kč
Cena uvedených nákladů s DPH činí: 240.000 Kč

Přílohy:
Přílohha č. 1 - Vyúčtování nákladů na údržbu zastávek MHD
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