STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
19. schůze rady města dne: 05.11.2019
Bod pořadu jednání: 33
Schválení převodu investičního příspěvku a části účelového příspěvku organizace Městské lesy
Liberec na neinvestiční příspěvek – provoz organizace
Stručný obsah: Příspěvková organizace Městské lesy Liberec, p. o. žádá zřizovatele o schválení
převodu investičního příspěvku v hodnotě 400 000 Kč, který měl být čerpán na projektovou
dokumentaci pro rekonstrukci lesní cesty, a části účelového příspěvku ve výši 242 557,33 Kč, který
měl být čerpán na provoz Lesního koupaliště, na neinvestiční příspěvek – provoz organizace.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec
Zpracoval:

Kučerová Jana - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem – náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie
Ing. Zdeňkem Joklem – vedoucím odboru ekonomiky

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):

Bc. Jiří Bliml – ředitel Městských lesů Liberec, p.o.

Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
převod investičního příspěvku a účelového příspěvku od zřizovatele na příspěvek
neinvestiční – provoz organizace
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 12.11.2019
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Důvodová zpráva
Na základě schváleného rozpočtu zřizovatelem pro rok 2019 obdržela příspěvková organizace Městské
lesy Liberec 400.000,- Kč jako investiční příspěvek na realizaci projektové dokumentace nutné pro
rekonstrukci lesní cesty a čerpání dotačních titulů.
V rozpočtu zřizovatele označeno:
ORJ2 – 000400180000, ODPA – 001037, POL – 6351, UZ – 000000000, ORJ – 0000000009, ORG –
0021094000000
Tento investiční příspěvek nebyl čerpán pro účely zhotovení projektové dokumentace, a to z důvodu
zjištění, že dotační titul lesnické infrastruktury nebude pro rok 2020 otevřen. Dalším důvodem je
předpokládaná stavba vodovodu konkrétně po trase lesní cesty, která by měla být rekonstruována. Jedná
se o lesní cestu vedoucí z lokality „Vodárna“ v Lidových sadech směrem k lokalitě „U Slunečních
lázní“ v Ruprechticích. Stavba vodovodu by výrazně narušila konstrukci lesní cesty, což by naráželo i
na dotační podmínky ve smyslu udržitelnosti.
Dalším příspěvkem byl účelový neinvestiční příspěvek na provoz Lesního koupaliště s označením
v rozpočtu zřizovatele: ORJ2 – 000400180000, ODPA – 001037, POL – 5331, UZ – 000000000, ORJ –
0000000009, ORG – 0021672000000. Tento příspěvek by ve výši 607.188,- Kč. Příspěvek byl
především určen na nákup materiálu pro opravu vany Lesního koupaliště a na zhotovení vrtu, který měl
sloužit pro dopouštění koupaliště. Zbytek finančních prostředků měl být určen na běžnou údržbu
objektu. Celkem bylo čerpáno 364.630,67 Kč bez DPH. Zůstatek tohoto příspěvku činí 242.557,33 Kč.
Organizace tímto žádá zřizovatele o převod, tj. 400.000,- Kč a 242.557,33 Kč na neinvestiční příspěvek
– provoz organizace. Hlavním důvodem je nutnost zpracování kůrovcové kalamity, kde dochází
k neustálému navyšování nákladů souvisejícími s těžební a pěstební činností a k neustálému snižování
výnosu z prodeje dřevní hmoty.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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