
V Liberci 21. května 2014 

 

Tisková zpráva 
po 10. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více jak 70 bodů měla na svém programu 10. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 20. května 2014. 

 

Další herny vyřadilo vedení města z mapy hazardu v Liberci 

Bod č. 7: Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně 

přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné 

hry 

Další krok v systematické regulaci hazardu v Liberci učinilo nyní vedení města. Rada města Liberce 

odsouhlasila snížení počtu heren o dalších šest provozoven. Schválením obecně závazné vyhlášky tak 

radní stanovili aktuální seznam míst, kde mohou být provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné 

podobné hry. Tři místa budou vyřazena ze seznamu heren proto, že kontrolou bylo zjištěno uzavření 

provozoven na uvedené adrese, anebo je zde restaurace bez výherních automatů či jiných herních 

přístrojů. Tento krok musí ještě schválit zastupitelstvo města. 

„Další dvě herny škrtáme ze seznamu míst, kde může být provozován hazard, proto, že se jejich 

majitelé nezavázali naplnit a dodržovat zastupitelstvem schválený dodatek ke kodexu chování, který 

upravuje režim a vzhled provozoven. Jednu provozovnu, která tímto vypadne ze seznamu, zrušili po 

dohodě se mnou provozovatelé sami,“ uvedl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „Dalším 

rušením míst, kde je možné provozovat ve městě hazardní hry, pokračujeme v plnění našeho 

programu. Počet herních míst ve městě chceme systematicky snižovat i v budoucnu“ dodal. 

Z původního počtu 154 heren v Liberci v roce 2011 nyní po této další regulaci zůstává ve městě na 

seznamu heren 94 adres, kde je možno provozovat sázkové hry, loterie a podobné hry.  

 

Pavilon libereckého výstaviště zaplní technika. Vznikne tu muzeum  

Bod č. 20: Pronájem pavilonu "G" v areálu býv. Libereckých výstavních trhů - schválení nájemce 

Liberec se už brzy stane po Praze a Brně teprve třetím českým městem, které bude mít kulturní 

stánek věnovaný výhradně technice. V pavilonu G v osiřelém areálu bývalých Libereckých výstavních 

trhů vznikne technické muzeum. Provozovat ho bude nedávno zaregistrovaný spolek Technické 

muzeum Liberec, který získá pavilon od města do nájmu.  



O novém nájemci rozhodlo výběrové řízení, vypsané statutárním městem Liberec v dubnu letošního 

roku. „Přihlásili se dva zájemci. Ten druhý se přihlásil tzv. pro jistotu a žádný projekt nepředložil. 

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2014 na dobu tří let s možností prodloužení,“ uvedl 

náměstek Jiří Šolc. 

Technické muzeum by se mělo stát nejen místem setkávání příznivců techniky, ale také místem, kde 

by se zájem o techniku probouzel už v mladé generaci. „Mezi naše vzory patří například muzeum v 

německém Sinsheimu. To vzniklo také na základě iniciativy několika nadšenců a dnes je jedním z 

nejnavštěvovanějších technických muzeí. Než se ale dopracujeme k podobné úrovni, bude to ještě 

nějaký čas trvat,“ řekl tiskový mluvčí zapsaného spolku Petr Kumpfe.  

Jak dále uvedl, Technické muzeum není iniciativou jen několika málo osob. Příprav se účastní tým 

odborníků na historické motocykly, automobily, tramvaje a ostatní techniku. Tento tým by chtěl 

především zmapovat historii techniky na Liberecku a v nejbližším okolí. 

Spolek Technické muzeum Liberec má kořeny ve známém vratislavickém Automuzeu, které přes 

deset let sídlí v areálu místního pivovaru. Počátkem letošního roku však kvůli rekonstrukci přišlo o 

velkou část výstavní plochy. Po otevření Technického muzea v areálu bývalých LVT by měla v 

Automuzeu ve Vratislavicích zůstat expozice zaměřená výhradně na vozy Porsche a Volkswagen. 

 

Město finančně podpoří provoz potravinové banky 

Bod č. 42: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 

I v letošním roce chce statutární město Liberec finančně pomoci liberecké potravinové bance, a tím 

podpořit boj proti plýtvání potravinami a zároveň proti chudobě a hladu. Na provoz organizace 

přispěje částkou 165 000 korun. Poskytnutí finančního příspěvku odsouhlasili liberečtí radní na své 

schůzi v úterý 20. května. Příspěvek musí ještě schválit zastupitelstvo města. 

„Činnost potravinové banky považuji za velmi důležitou a město Liberec ji od počátku podporuje. 

Nesmíme přehlížet ty, kteří nás potřebují. Pomáhat jim by mělo být pro nás všechny samozřejmostí,“ 

uvedla primátorka Martina Rosenbergová. 

Předpokládané náklady na provoz potravinové banky pro rok 2014 přesahují 400 tisíc korun. Banka je 

zcela finančně závislá na příspěvcích a darech. Na jejím financování se podílí Liberecký kraj, drobné 

příspěvky odběratelů služeb a dary firem i jednotlivců. Přesto rozpočet není uvedenými zdroji 

naplněn. 

„Odhadujeme, že se nám v letošním roce podaří distribuovat mezi poskytovatele sociálních služeb, a 

tedy k cílové skupině lidem v nouzi, potraviny v hodnotě zhruba čtyř milionů korun. Dochází tak 

k úsporám v nákladech na nákup potravin a současně k omezení plýtvání s potravinami, které s sebou 

nese i řadu dalších problémů, například se zátěží životního prostředí při likvidaci přebytků,“ uvedl Jiří 

Cerman, předseda občanského sdružení Potravinová banka Liberec. 

Potravinová banka působí v Liberci od června loňského roku. Prostory ke skladování potravin (bývalá 

pošta v ulici Pionýrů v Rochlici) poskytlo provozovateli bezplatně město Liberec, a to zásluhou 

primátorky Martiny Rosenbergové, která nápadu vyšla od počátku vstříc. Potravinové banky ve svých 



skladech shromažďují přebytečné darované potraviny od organizací, obchodních řetězců nebo 

výrobců a rozdělují je opět zdarma prostřednictvím humanitárních nebo charitativních organizací 

lidem, které trápí chudoba a hlad. V současnosti banka spolupracuje s pěti organizacemi 

poskytujícími sociální služby na území Liberce. Letos se mají připojit další. 

 

Výstava v suterénu radnice odhalí zapomenuté dějiny města Liberce  

Bod č. 43: Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové 

organizace 

Bod č. 51: Prezentace historie města Liberce veřejnosti na základě nejnovějších archeologických 

výzkumů na území města Liberce 

Zapomenuté dějiny města Liberce, tak se bude jmenovat výstava, kterou připravuje v suterénu 

budovy historické radnice statutární město Liberec. Otevřít ji chce už v polovině června letošního 

roku. Jedinečná expozice návštěvníkům přiblíží historii města a umožní jim nahlédnout do výsledků 

nejnovějších archeologických výzkumů, které proběhly v posledních letech na Nerudově náměstí a v 

Kostelní ulici v Liberci. Výzkumy na obou místech spolufinancovalo město Liberec. Prázdné prostory 

po bývalé Galerii U Rytíře zaplní hlavně velkoformátové fotografie a další obrazový materiál. 

Právě Nerudovo náměstí, které město Liberec v roce 2012 kompletně revitalizovalo, vydalo 

archeologům mimořádně významné objevy. V místech původního vojenského polního lazaretu 

badatelé nalezli jeden z nejlépe zachovalých hromadných kostrových hrobů z období Sedmileté války 

a bitvy u Liberce, která proběhla v dubnu roku 1757. Výstava by měla veřejnosti přiblížit také 

archeologický výzkum z Kostelní ulice. V okolí kostela Sv. Antonína archeologové objevili část jednoho 

z nejstarších středověkých hrobů, dále hroby z pozdějších období, a to včetně předmětů - křížků, 

medailonků apod., část spodní stavby kaple Božího hrobu postavené v roce 1772 a fragmenty 

původní kamenné dlažby. 

Z dalších témat zde bude představeno neznámé liberecké podzemí či srovnávací fotografie vybraných 

míst Liberce, tak jak vypadá dnes, a jak vypadal před téměř sto lety. Nebudou chybět ani příběhy 

obyčejně neobyčejných Liberečanů, informace o zajateckém táboře v Ostašově či zapomenutá 

Haléřova tvrz. Návštěvníci se také dozvědí více tajemstvím opředeném Javornickém pokladu. U 

vstupu do expozice pak budou připomenuty liberecké události ze srpna roku 1968. 

Expozice „Zapomenuté dějiny města Liberce“ se stane historickým infocentrem a současně 

rozcestníkem pro nově budovanou síť naučných stezek (Památná místa bitvy u Liberce, Nejstarší 

Liberec, hornická stezka u Liberce, apod.). 

Expozice bude veřejnosti přístupná od pondělí do pátku od 10.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 10.00 

do 14.00 hodin. Výstavu bude provozovat Komunitní středisko Kontakt Liberec. Příležitost 

k pracovnímu uplatnění tak získají senioři i lidé se zdravotním handicapem. V minulosti byla roční 

návštěvnost Galerie U Rytíře přibližně 2500 návštěvníků. Cílem je toto číslo zdvojnásobit.  

Prohlídka expozice bude současně začleněna do prohlídkových okruhů radnice. Odborný výklad zajistí 

pracovníci Komunitního střediska Kontakt. 

 



Technické služby města Liberce mají kvůli změnám v občanském zákoníku nové stanovy 

Bod č. 50: Technické služby města Liberce a.s. – schválení nových stanov společnosti 

Pod vlivem nového občanského zákoníku, který vešel v platnost 1. ledna 2014, musely Technické 

služby města Liberce (TSML) změnit stanovy. Akciové společnosti mají tuto povinnost nejpozději do 

konce června 2014. Liberečtí radní se se zněním nových stanov TSML seznámili na svém posledním 

zasedání, kde jej zároveň odsouhlasili. 

Aby nedocházelo ke konfliktům staré a nové právní úpravy, hlavně z důvodu mnohdy nejasných 

přechodných ustanovení, dává ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. obchodním korporacím 

možnost, aby do dvou let od nabytí účinnosti zákona rozhodly, že se plně podřizují nové právní 

úpravě. V nových stanovách tak učinily i TSML. 

Jednou z novinek, vyplývajících z nového občanského zákoníku, je možnost odlišného uspořádání 

vnitřní organizace společnosti. Podnikatelé nyní mají možnost volby mezi dualistickým systémem 

(představenstvo a dozorčí rada) a monistickým systémem (správní rada a statutární ředitel). TSML 

však vnitřní organizaci společnosti nemění a nadále zůstává u dosavadního dualistického systému, 

kdy představenstvo má pět členů. Ti budou i nadále povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného 

hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší, hrozí jim především odpovědnost za vzniklou škodu. 

S novým občanským zákoníkem pak akciovým společnostem odpadla povinnost mít ve stanovách 

rezervní fond. TSML jej proto v nových stanovách ruší, přičemž jeho zůstatek bude převeden do 

krizového investičního fondu. 

Nové znění stanov TSML, které schválili liberečtí radní, plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 

20. 3. 2008. V případě změny akcionářské struktury budou stanovy změněny do 60 dnů. Nové 

stanovy TSML ještě musí schválit Zastupitelstvo města Liberce. 

 

Ve zregenerovaném parku Prokopa Holého se na zkoušku objeví dvě mobilní toalety 

Bod č. 55: Umístění mobilních toalet do parku v ulici Prokopa Holého  

Dvě mobilní toalety budou moct v dohledné době využívat návštěvníci zregenerovaného městského 

parku v ulici Prokopa Holého. Rozhodli o tom liberečtí radní, kteří tak zareagovali na opakované 

připomínky tamějších obyvatel. 

Problém se znečišťováním keřů a zákoutí parku se začal objevovat po jeho regeneraci na přelomu let 

2011 a 2012. V rámci ní došlo na odpočinkové ploše k umístění několika herních prvků pro širokou 

škálu věkových skupin, což do parku přitáhlo více maminek s malými dětmi a především adolescentů. 

Výsledkem byly keře a zákoutí znečištěné fekáliemi, toaletním papírem a ubrousky. 

Odbor správy veřejného majetku se rozhodl tento problém řešit a oslovil několik firem zabývajících se 

pronájmem mobilních toalet, z nichž nakonec tři zaslaly městu cenovou nabídku. Radní na 

doporučení odboru vybrali dvojici mobilních toalet typu Top line od firmy WC servis s.r.o. s celkovou 

cenou 29.282 Kč vč. DPH na dobu cca 22 týdnů. „Chceme mobilní toalety v parku nejprve vyzkoušet. 

Jejich případné dlouhodobější fungování bude samozřejmě záležet na tom, jak se osvědčí,“ 

poznamenala primátorka Martina Rosenbergová. 



Toalety, které by měly odpočinkové ploše ulevit od dalšího znečišťování, budou umístěny u betonové 

zdi oddělující park od kasáren a budou uzamykatelné, přičemž odemykání a uzamykání bude 

zajišťovat Městská policie Liberec. O každodenní kontrolu, mytí a doplňování toaletního papíru se 

postarají pracovníci Komunitních prací o.p.s. a sám dodavatel pak jednou týdně provede kompletní 

servis zahrnující mj. odvoz odpadních vod. 

 

Rada architektů se zabývala zajímavými záměry  

Bod č. 64: Informace o činnosti Rady architektů města Liberce za období 11/13 až 04/14 

S jednotlivými tématy a výsledky jednání Rady architektů města Liberce za poslední půlrok se 

seznámili liberečtí radní. Od listopadu do letošního dubna se architekti sešli na radnici celkem 

čtyřikrát. Projednávali zejména soukromé investiční záměry (rodinné domy, bytové domy a 

víceúčelový objekt), o jejichž projednání si investoři sami požádali. Věnovali se také záměru umístění 

busty Václava Havla před Krajskou vědeckou knihovnu a seznámili se s Návrhovou částí aktualizace 

strategie rozvoje SML na období let 2014 – 2020. Počátkem listopadu se Rada architektů například 

vrátila k záměru výstavby bytových domů v areálu Montážních závodů nedaleko krajského úřadu 

(ulice U Nisy, Kladenská, Tatranská). Pětičlenná rada architektů města Liberce vznikla v březnu 2012. 

 

Město kvůli výrazné úspoře znovu využije možnosti nákupu elektřiny a plynu na burze 

Bod č. 66: Realizace centralizovaného nákupu energií (el. energie a zemní plyn) prostřednictvím 

Českomoravské komoditní burzy Kladno 

Jak samotné statutární město Liberec, tak jeho příspěvkové organizace a společnosti budou mít i v 

roce 2015 nejlevnější možné dodávky elektřiny a zemního plynu. Město totiž bude ceny energií znovu 

soutěžit prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Záměr nákupu dodávek elektřiny a 

zemního plynu na burze na svém posledním zasedání schválili liberečtí radní. 

„Na komoditní burze je už se samého principu zajištěn obchod za objektivně nejlepší možnou cenu na 

trhu v daném čase, což u jiné formy veřejné zakázky při nejlepší vůli není možné zaručit. Z hlediska 

nediskriminace při nákupu energií je obchodování na burze považováno za nejtransparentnější ze 

všech možných způsobů. Samotného nákupu se účastní největší hráči na trhu, stejně jako menší 

obchodníci a způsob samotné transakce minimalizuje možnosti kartelových dohod v rámci ceny,“ 

konstatoval náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Jiří Šolc. 

Nákup energií na burze v praxi probíhá tak, že je stanoven termín a hodina začátku transakce, a pak 

sdělen celkový objem nabízené komodity a základní vyvolávací cena. Dodavatelé pak mají 60 minut 

na to, aby předkládali své nabídky, přičemž cena postupně klesá. Výsledkem je konečná (vítězná) 

cena pro jednoho dodavatele za MWh pro konkrétní komoditu. 

Cestou nákupu energií prostřednictvím komoditních burz se v posledních letech ubírá stále více měst 

a veřejných zadavatelů. Statutární město Liberec nakupuje tímto způsobem elektřinu a plyn od roku 

2012. A že se městu nákup energií na burze vyplácí, dokazuje prokazatelná úspora v řádech milionů 

korun ročně. 



K městu Liberci se v aukci připojují i okolní města a obce, takže vypočítaná úspora se vztahuje na 

všechny subjekty zapojené do centrálního nákupu, tedy i včetně okolních obcí. Při porovnání 

vysoutěžené ceny a standardních ceníků velkých dodavatelů vychází v roce 2014 úspora v rámci 

skupiny na 9.283,614 Kč. Samotné statutární město Liberec, jeho příspěvkové organizace a 

společnosti mají celkový roční objem komodit elektrické energie a zemního plynu ve výši cca 24 822 

MWh. 


