
 

Tisková zpráva 
 

Po 7. zasedání Rady města Liberec 

Již posedmé v letošním roce proběhlo zasedání Rady města Liberec, a to v úterý 3. dubna 2012. 

Radní měli na programu téměř čtyři desítky bodů.  

Například při jednání odsouhlasili projekt „Evidence a hlášení závad na území města Liberce“, díky 

kterému budou moci občané online systémem hlásit závady a poruchy na městském majetku, 

především komunikacích, a to včetně příslušenství (dopravní značky, dešťové vpusti,…), veřejné 

zeleně či městském mobiliáři atd. V aplikaci Marushka, která je již nyní návštěvníkům stránek 

www.liberec.cz k dispozici, vyhledají ulici, kde objevili závadu, označí konkrétní místo, vloží 

poznámku, eventuálně i fotografii. Pracovníci odboru veřejné správy technického majetku vyhodnotí, 

zda je možné zjednat nápravu a případně v jakém termínu. V každém případě však poskytnou 

veřejnosti zpětnou vazbu, že požadavek přejímají, a do kdy bude vyřešen. Náklady spojené se 

spuštěním služby, kdy se bude jednat o přizpůsobení aplikace Marushka pro realizaci celého projektu, 

jsou vyčísleny na 145.000,- Kč bez DPH.  

Jednoduššího pohybu po městě a snadnějšího přístupu do budov se dočkají imobilní občané v Liberci. 

Návrh bezbariérových tras zpracuje Statutární město Liberec na základě konzultace a společného 

vytipování s Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu. Trasy jsou 

navrženy tak, aby se střetávaly v centru města a vedly podél administrativních budov, budov pro 

zdravotně postižené, školských zařízení, nemocnice apod. Jako první přijde na řadu dílčí část jedné z 

tras, a to v úseku mezi radnicí a Krajskou nemocnicí Liberec. 

V pořadí čtvrté dodatečné práce na projektu Bazén Liberec, které jsou, stejně jako v minulosti, 

vyvolány dopracováním vyššího stupně projektové dokumentace, tentokrát nejenomže cenu díla 

nenavýší, ale dokonce zlevní. Snížení celkové ceny díla za změny je 1.482,70 Kč bez DPH (1.779,2 

včetně DPH). Změny se dotýkají například úprav povrchů, díla opěrné zdi a podhledu samotného 

bazénu. Změnami se bude zabývat odborná výběrová komise.  

Dnes, 4. dubna 2012, vstupuje v platnost nově upravená směrnice rady města pro zadávání veřejných 

zakázek Statutárním městem Liberec. Původní směrnici schválili městští radní v květnu loňského 

roku. Nyní ji však bylo potřeba upravit a přizpůsobit tak, aby byla v souladu s aktuálním zněním 

takzvané transparenční novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ta nabyla účinnosti 1. 

dubna 2012. Do směrnice proto byly nyní zapracovány klíčové změny, které zásadním způsobem 

pozmění nejenom zadávání veřejných zakázek dle zákona, ale také zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, kterých město vyhlašuje nejvíce z celého počtu všech řízení. Mezi hlavní změny patří 

například snížení limitu veřejných zakázek malého rozsahu, výrazné omezení ekonomické a finanční 

kvalifikace, omezení technické kvalifikace, povinné zrušení při malém počtu hodnocených, zpřísnění 

lhůty pro poskytování zadávací dokumentace nebo také jednání komise pro otevírání obálek.  



 

 

Více jak 24 milionů korun ušetří Statutární město Liberec na opravách komunikací v ulicích Lesní a 

Matoušova, a to díky výběrovým řízením na veřejné zakázky, kdy hodnotící komise vybírala nabídky s 

nejnižší cenou. V případě zakázky na opravu komunikací v lokalitě Lesní ulice zvítězila firma COLAS CZ 

s nabídkovou cenou 17 466 962,17 Kč bez DPH. Předpokládaná cena zakázky přitom byla 34 773 

280,44 Kč bez DPH. Celkem komise posuzovala devět nabídek. Komunikaci v Matoušově ulici opraví 

společnost STRABAG za 5 386 155,54 Kč bez DPH. I její nabídka byla nejlevnější. Projekt přitom počítal 

s více jak dvojnásobnou částkou - 12 646 155,10 Kč bez DPH. V tomto případě komise vybírala z 

jedenácti nabídek. 

Liberečtí radní schválili posílení spolupráce mezi Statutárním městem Libercem a Euroregionem Nisa. 

Posílení spolupráce umožní zvýšení čerpání evropských finančních prostředků na projekty realizované 

v Liberci. Výsledkem projektů bude zvýšení atraktivity města a cestovního ruchu. Mezi současné 

priority partnerství patří například přeshraniční spolupráce školských zařízení, až už předškolních či 

základních, spolupráce kulturních institucí nebo také propagace lokality Horní Lužice - Liberecko a 

Jablonecko. Mezi významné akce, které propagací podpoří města Zittau a Jelenia Gora, budou patřit 

například letošní Oslavy Ještědu. 

V Liberci 4. dubna 2012 

 

 

 

 


