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.

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 29.03.2018

Financování společnosti DPMLJ, a. s. v roce 2018 II.

Předkládá: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
Zpracoval: Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Důvodová zpráva
Rada města na své 5. schůzi konané dne 6. 3. 2018 přijala usnesení č. 296/2018, jehož znění pro
připomenutí bylo, že rada města po projednání:
schvaluje
Variantu C:
nevyhovět požadavku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
na výplatu jakékoli finanční částky a naopak opětovně vyzvat společnost Dopravní podnik
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. k předložení jasného finančního plánu na rok 2018,
a ukládá
1. v případě schválení Varianty C informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a. s. o přijatém usnesení spolu s odesláním opětovné výzvy k
předložení nezbytných dokladů a jasného finančního plánu pro rok 2018 s mezním datem
do 30. 3. 2018,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 16. 3. 2018
2. předložit tento materiál jako informaci do Zastupitelstva města Liberce.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018
Přesto byl radě města předložen a aktuálně je předkládán i zastupitelstvu města tento materiál, jehož
záměrem je minimalizace negativních dopadů případného nedostatečného financování společnosti
DPMLJ zejména ve vztahu k nezbytným opravám na vozidlech MHD. Pro doplnění je třeba
poznamenat, že důvodem pro požadavek na předložení finančního plánu spol. DPMLJ bylo, aby mělo
SML jasný přehled hospodaření společnosti a bylo možné jasný a předem daný rozpočet schválit
jednorázově. Přesto v intencích již zmíněného navrhuje odbor správy veřejného majetku po předchozím
projednání s panem náměstkem Kyselou a panem náměstkem Korytářem vyplacení jednorázového
provozního příspěvku.
Současně odbor správy veřejného majetku požádal spol. DPMLJ v návaznosti na připravované
rozpočtové opatření města Liberce o návrh harmonogramu čerpání finančních prostředků na investiční
činnost spojenou s přípravou TT do Rochlic po komunikaci Milady Horákové na rok 2018, a to včetně
návrhu smluvního vztahu (např. investiční dotace města Liberce spol. DPMLJ). Usnesením
Zastupitelstva města Liberce bylo totiž schváleno financování do výše 8 mil. předmětného projektu a v
loňském roce bylo již finančně čerpáno geodetické zaměření.
Přílohy

