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.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Plán obnovy veřejného osvětlení - změna
Stručný obsah: Materiál předkládá radě města ke schválení změnu plánu obnovy veřejného
osvětlení. Důvodem je změna plánu společnosti ČEZ - zpoždění projektové činnosti a přesun
plánovaných akcí na rok 2018.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Společnost ČEZ změnila rozsah svého plánu investic pro rok 2017
Zpracoval:

Jindra Ivo - 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
schvaluje
změnu plánu obnovy veřejného osvětlení dle přílohy č. 1
ukládá
realizovat akce změněného plánu obnovy veřejného osvětlení
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Materiál předkládá radě města ke schválení změnu plánu obnovy veřejného osvětlení. Usnesením
228/2017 RM neschválila plán obnovy předložený společností Eltodo Citelum a schválila věcný
a finanční rámec obnovy veřejného osvětlení, realizovaný ve spolupráci s opravami vedení ve vlastnictví
společnosti ČEZ a.s. v částce cca 9 468 650 Kč vč.DPH, přičemž rozdíl mezi stávající schválenou
částkou na obnovu veřejného osvětlení a předpokládanou částkou na realizaci příloží k akcím ČEZ měl
být nárokován až po upřesnění rozsahu akcí. V rámci posledních jednání se společností ČEZ bylo
zjištěno, že společnost ČEZ nebude z důvodu zpoždění projektové činnosti fyzicky realizovat
v letošním roce akce IE-12-4003862 Na Cvičišti , IE-12-4002980 Růžodol Zelná, IE-12-4003033
Lomová, IE-12-4004172 Michelský Vrch. Tímto se potřeba finančních prostředků ve výši 4 856 033Kč
vč.DPH přesouvá na rok 2018 a pro pokrytí letošního roku zůstává částka 4 612 618 Kč vč.DPH. Budou
hrazeny akce "Oprava dolního centra po pokládce IS - obnova veřejného osvětlení" za 949 850 Kč
vč.DPH a "Oprava místní komunikace ul. Horova - obnova veřejného osvětlení" za 563 902Kč vč.DPH,
a "Akce pro řešení oprav havarijních stavů zařízení veřejného osvětlení" za 1 450 166 Kč vč.DPH.
Přílohy:
Obnova VO - změna
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