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V úterý 19. července 2011 proběhlo 7. mimořádné zasedání Rady města Liberce, mezi jehož body byl 

zařazen i předběžný harmonogram návrhu etického kodexu pro liberecké zastupitele. Dle domluvy 

radních by právníky vypracovaný etický kodex měl během července doputovat do všech politických 

klubů, které budou mít na jeho připomínkování čas do konce srpna. Posléze by jeho znění 

odsouhlasila Rada města Liberce a nejpozději na říjnovém zasedání zastupitelstva by se mohlo 

rozhodnout o jeho schválení.  

Mezi dalšími body programu byl i harmonogram a rozsah provádění opatření zabezpečení skalních 

masivů, které jsou na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Liberec, a to s ohledem na bezpečí 

Liberečanů. Dle již provedené diagnostiky a následného doporučení Odboru technické správy 

veřejného majetku MML by se například skalní podloží v Mlýnské ulici mělo dočkat vybudování plotu 

k zamezení vstupu do prostoru bývalého lomu s oplocením a umístění ocelových sítí s kotvenými 

lany. Diagnostikou prošla desítka vytipovaných lokalit, přičemž některé z nich byly shledány 

v pořádku, další z nich čekají drobné úpravy ve formě odstranění náletových dřevin nebo i větší, 

podobně jako v Mlýnské ulici. Veškeré zabezpečovací práce na skalních masivech vyjdou SML na dva 

miliony, které by měly být za tímto účelem vyčleněny z rozpočtu pro rok 2012. 

Na zasedání RM padl i návrh na zvýšení komfortu farmářských trhů, které v současné době 

provozuje SML ve spolupráci se společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. v prostoru mezi OC 

Forum a Domem kultury Liberec, a které si již získaly přízeň a oblibu u Liberečanů. Vyšší komfort by 

spočíval v instalaci „pítka“ s pitnou vodou, pomocí kterého by se zákazníci trhů mohli osvěžit, 

popřípadě si v nich umýt zakoupené ovoce nebo zeleninu. Námětem se Odbor technické správy 

veřejného majetku MML bude zabývat, zejména pak hledat nejvhodnější umístění s ohledem na 

technické řešení přívodu pitné vody. 

Radní odsouhlasili vodní prvek, který v rámci „Revitalizace Rochlice“ zkrášlí obyvatelům sídliště 

prostředí, v němž žijí. Po dokončení revitalizace budou moci využívat kaskádu čtyř bazénků 

s vodotryskem. Interaktivní vodní prvek umožní odpočinek či relaxaci všem věkovým kategoriím. Na 

výběr měli radní ze tří variant, přičemž zvolili tu, která do budoucna při údržbě zatíží městský 

rozpočet nejméně.  

Rada města se na základě doporučení své Komise pro veřejné zakázky rozhodla vyjít vstříc novele 

zákona o veřejných zakázkách formou změn zadávacích dokumentací na připravované stavební 

zakázky ze strany odboru technické správy veřejného majetku, což může vést k rozšíření 



potencionálního okruhu uchazečů o zakázku.  Oproti původnímu návrhu podmínek jde o následující 

úpravy:  

1. Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky 

Komise nedoporučila radě města v zadávacích podmínkách zveřejňovat předpokládanou 

cenu veřejné zakázky. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách nemusí zadavatel 

uveřejňovat předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 

2. Údaje o celkovém ročním obratu a obratu dosaženém ze stavební činnosti    

Komise nedoporučila radě města v zadávacích podmínkách uvádět celkový roční obrat ze 

stavební činnosti min. 20 mil. v každém roce uvedeného účetního období a současné navrhla 

nepožadovat po uchazečích minimální výši finančního obratu ze stavební činnosti. V souladu 

se zákonem o veřejných zakázkách nemusí zadavatel požadovat prokázání celkového ročního 

obratu ze stavební činnosti.  

3. Seznam minimálně tří obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5  

letech s finančním objemem každé z nich minimálně  

Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti oprav nebo rekonstrukce 

komunikací 10 mil. Kč bez DPH Komise doporučuje radě města v zadávacích podmínkách 

snížit hodnotu realizovaných zakázek na minimálně 7 mil. Kč bez DPH. 

Současně s ohledem na výše uvedené rada města rozhodla o úpravách zadávacích dokumentací na 

připravované stavební zakázky ze strany odboru technické správy veřejného majetku a to na tyto 

akce: Komunikace Plátenická – oprava chodníku, Zajištění skalního masivu na Zátočí, Cyklostezka 

Jungmannova – viadukt, Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, Oprava vozovky a 

odvodnění v ul. Mimoňská a Českolipská, Oprava odvodnění K Bucharce. 

Vedení města se může pochlubit i úspěchem na poli sportovním. Radniční tým složený z náměstka 

primátorky Kamila Jana Svobody, radního Romana Šotoly, zaměstnance MML Filipa Chmátala, 

doplněný aktivním fotbalistou, vybojoval velmi pěkné2. místo ve fotbalovém turnaji 3Eck Soccer, 

který proběhl 26. června před libereckou radnicí. Jde o turnaj, který společně pořádají účastníci 

euroregionu Trojzemí a jeho posláním je ukázat, že xenofobie a rasismus je euroregionu cizí. Svým 

umístěním si radniční tým zajistil účast ve finálovém turnaji, který se uskuteční v německém 

Seihfenesdorfu v termínu 12. - 14. srpna 2011.  

 

 

V Liberci 20. července 2011 

 


