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Tisková zpráva 
po 8. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála 65 bodů měla na programu 8. schůze Rady města Liberce v tomto roce. 

 

Na vylepšení další části Rochlice město ušetří téměř 13 milionů korun 

Bod č. 5: „Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova.“ Schválení výsledku 

výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Už letos na podzim se obyvatelé oblasti ulic Žitná a Ježkova dočkají rekonstruovaných komunikací, 

upravené zeleně a revitalizovaných ploch pro volnočasové aktivity. Vylepšením této části 

nejlidnatějšího libereckého sídliště Rochlice pokračuje statutární město Liberec v jeho revitalizaci, 

započaté už v roce 2007. Zhotovitelem stavby bude firma EUROVIA CS, která vyhrála výběrové řízení 

nejnižší nabídkovou cenou. O zakázku se ucházely tři stavební firmy. Jejich nabídková cena se 

pohybovala v rozpětí od 27,437.500,- Kč (EUROVIA CS) až po 39,635.138,14 Kč bez DPH. 

Předpokládaná cena zakázky byla přitom vyčíslena na 40,439.373,90 Kč bez DPH. Městu se tak 

podařilo výběrovým řízením ušetřit bezmála 13 milionů korun.  

„Na začátku přípravy projektu jsme se sešli s místními občany, abychom se od nich dozvěděli, co by 

v této už značně zchátralé části sídliště sami vylepšili. Lidé, kteří tady žijí, to totiž vědí nejlépe,“ 

připomněla primátorka Martina Rosenbergová debatu s obyvateli Žitné a Ježkovy z konce května 

loňského roku. „Od občanů vzešlo přibližně dvacet podnětů na debatě, dalších třicet návrhů nám 

poslal zdejší osadní výbor. Většinu z nich jsme zahrnuli do konečného projektu. Tak se na výsledné 

podobě lokality Žitná a Ježkova podíleli také sami zdejší obyvatelé, což bylo naším cílem. Těší mne, že 

lidem není jedno, jak vypadá místo, kde žijí,“ doplnila. 

Tam, kde to půjde, vzniknou v dané lokalitě i nová parkovací místa. Doprava bude zklidněna 

vybudováním retardérů, stářím popraskaný asfalt na chodnících nahradí zámková dlažba. 

Rekonstrukcí projde také hlavní dětské hřiště, které bude mít po úpravě umělý povrch. 

 „Při výběrových řízeních na dodavatele stavebních prací IPRM - Regenerace sídliště Rochlice se 

podařilo městu ušetřit několik desítek milionů korun. Ty budou nyní použity na pokračování 

revitalizace sídliště,“ připomněla primátorka. 

 



Radní projednali návrhy na přidělení dotací z Ekofondu a na podporu recyklace odpadů 

Bod č. 6: Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 

Bod č: 7: Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 

veřejného majetku SML pro rok 2014 

Radní na svém posledním zasedání projednali a doporučili zastupitelstvu města ke schválení 

konkrétní návrhy pro přidělení dotací z Ekofondu a dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 

Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2014. 

Z Ekofondu uvolní město pro 1. kolo roku 2014 částku v celkové výši 315 942 Kč. Z celkového počtu 

deseti přihlášených projektů jich správní rada navrhla podpořit devět. Šest projektů získá plnou 

požadovanou částku, tři projekty poměrnou část původně požadované výše dotace a jeden projekt 

podpořen nebude. Peníze z Ekofondu tak letos přispějí například na léčení včel, obnovu turistické 

stezky v Sedle Holubníku, regulaci populace toulavých koček, zvelebení okolí koupaliště Vápenka 

nebo na pořádání Ekofestivalu – Greenfest Liberec.  

V letošním roce vypíše město Liberec ještě druhé kolo výzev na předkládání dotací z Ekofondu, v 

němž bude možné dále rozdělit 180 000 Kč. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 12. srpna. 

Na podporu recyklace odpadů rozdělí radnice v souladu se základními pravidly pro poskytnutí této 

dotace 250 000 Kč pěti žadatelům. Z úspěšných žadatelů obdrží nejvyšší částku, konkrétně 112 212 

Kč, Asociace NNO Libereckého kraje, a to na dovybavení recyklačního dvora pro veřejnost v ulici 

Rovná. Další žadatel, Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., použije peníze například na výrobu 

informačních letáků k osvětě třídění odpadu. 

Návrhy pro přidělení uvedených dotací musí ještě schválit zastupitelstvo města. 

 

Kdo poctivě třídí plasty, může od města získat sadu tašek do domácnosti 

Bod č. 8: Vyhlášení soutěže na podporu sběru směsných plastů 

Statutární město Liberce vyhlašuje soutěž pro každého, kdo třídí směsné plasty takzvaným pytlovým 

sběrem. V Liberci jsou rozmístěny žluté kontejnery na třídění PET lahví. Plast však není pouze PET 

láhev, ale také řada dalších obalů, které potkáváme na každém kroku, při téměř každém nákupu. 

Typické jsou nejrůznější sáčky, plastové obaly sýrů, vaničky od potravin, lahve a kanystry od domácích 

čistících přípravků, a podobně. Tento druh plastů mohou občané Liberce třídit do speciálních žlutých 

pytlů. 

Ty mohou obdržet buď v budově magistrátu v Liebiegově vile, nebo v sídle společnosti A.S.A. v 

Mydlářské ulici, ale také přímo ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, případně ve sběrném místě v ulici 

Dr. Milady Horákové. Po naplnění pytlů je nutné předat je ve sběrném dvoře v Ampérové ulici. Po 

odevzdání obdrží občané od pracovníků sběrného dvoru pytle nové a separace může pokračovat. 

Na podporu tohoto třídění vyhlašuje město Liberec jednoduchou soutěž. Každý občan Liberce, který 

odevzdá pět pytlů s vytříděnými směsnými plasty do sběrného dvora a získá celkem pět razítek jako 

potvrzení o předání, si může v Liebiegově vile vyzvednout tři pevné tašky na tříděný odpad. Soutěž 

trvá dlouhodobě do vyčerpání cen, které jsou připraveny pro prvních 950 soutěžících. 



Úspěšní luštitelé křížovek mají šanci získat od města kompostéry zdarma 

Bod č. 9: Výpůjčka kompostérů 2014 

Domácí kompostování je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své 

zahrady, a patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. Statutární město Liberec 

domácí kompostování podporuje a již v minulých letech přidělilo občanům 978 kompostérů. Ne jinak 

tomu bude i v letošním roce, kdy radnice mezi Liberečany rozdá 80 kompostérů K 390. 

Návod na to, jak získat kompostér od města je snadný. Stačí prolistovat Liberecký zpravodaj, kde je 

vždy na jaře uveřejněna křížovka, jejíž tajenka zajistí postup do slosování. Zájemce musí mít trvalé 

bydliště v Liberci (ne obvod Vratislavice nad Nisou) a oplocenou zahradu na území města, kde bude 

kompostér umístěn. 

 

Rekonstrukce Kostelní ulice zamíchala se systémem placeného parkování v Liberci 

Bod č. 10: Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2013 – 2014 

Liberečtí radní vzali na vědomí zprávu o stavu parkovacího systému ve městě. V roce 2013 přinesla 

placená stání pro automobily o zhruba 184 tisíc korun vyšší tržby než v roce 2012. Naopak ale 

v loňském roce klesl výnos z parkování v Krajské vědecké knihovně, a to o zhruba 31 tisíc korun. 

Zónu placeného parkování tvořilo ke konci roku 2013 ve městě Liberci celkem 2.140 míst, z toho 

1.309 patří do návštěvnických stání, a 831 je vyhrazeno pro rezidenty. Do stávajícího systému zóny 

placeného stání zasáhla rekonstrukce Kostelní ulice, kde došlo k výraznému snížení parkovacích míst 

pro rezidenty z 30 na 9 s tím, že část byla převedena do ulice Železná (přesně 15 stání) a dalších 10 

míst bylo vyčleněno pro rezidenty na Sokolovském náměstí. 

I přes nově vyčleněná parkovací místa pro rezidenty nadále převyšuje poptávka po parkovacích 

místech v rezidentském režimu nabídku. Zároveň převedením 25 parkovacích míst v ulici Železná a na 

Sokolovském náměstí z návštěvnického režimu na rezidentský výrazně vzrostla absence parkovacích 

míst v režimu návštěvnickém.  

K rozšíření placených stání došlo od března roku 2013 v ulici Klostermannova (návštěvnické 

parkování, 31 parkovacích míst, zelený tarif, 3 parkovací automaty) a od listopadu 2013 v ulici Heliova 

(rezidentské parkování, 10 parkovacích míst). Do zóny placeného parkování bylo vloni začleněno 

menší parkoviště poblíž knihovny v ulici Pastýřská. 

Pro rok 2014 předpokládá předložená studie větší vytíženost v části Sokolovského náměstí, 

v souvislosti s rekonstrukcí částí náměstí a s dalším přesunutím části rezidentských parkovacích míst 

z Kostelní a Růžové ulice na centrální parkoviště. Dalším možným zásahem do parkovacího systému 

bude avizovaná výstavba multifunkčního objektu v lokalitě Stará Sokolská – Frýdlantská (u budovy 

OSSZ, Vavřincův vrch, Frýdlantská). Otevřená zůstává otázka zařazení lokalit Rumjancevova a 

Pastýřská do zóny placeného parkování ve vazbě na obnovu povrchů. 

V minulém roce činily tržby z placeného stání 16,878.449,- Kč a z parkovacích míst v knihovně 

592.031,- Kč. 

 



Liberec postupuje dál na cestě za levnějším financováním městského dluhu 

Bod č. 13: Směnečný program mezi SML a Českou spořitelnou – další dokumentace 

Bod č. 14: Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu a další 

dokumentace, související se záměrem přefinancování dluhopisu 

V pondělí 14. dubna 2014 proběhla v Praze klíčová schůzka, na které držitelé dluhopisu SML schválili 

balík dokumentů, umožňující městu postoupit dál v procesu refinancování dluhopisu pomocí 

cenného papíru NSV. Tyto samé balíky dokumentů schválila v úterý 15. dubna na své 8. schůzi také 

Rada města Liberec. Ve středu 16. dubna jdou k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a příští 

týden o nich budou na svém řádném zasedání rokovat také liberečtí zastupitelé. 

„Jsem rád, že v této nesmírně právně i ekonomicky složité operaci se zatím nevyskytl žádný závažnější 

problém a věřím, že do začátku letních prázdnin budeme mít finální podobu refinancování dluhopisu 

schválenou,“ poznamenal ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc. „Nadále platí, že tímto cenným 

papírem získá město lepší úrokovou sazbu a výmaz všech zástav. Do roku 2025 ušetříme na splátkách 

300 milionů korun,“ doplnil. 

Součástí těchto dokumentů je výmaz zástavního práva z budovy bývalého Uranu, čímž město Liberec 

zpětně splní podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). 

 

Třetí rozpočtové opatření navýší příspěvky na kulturu  

Bod č. 15: Návrh rozpočtového opatření č. 3 - dotace SML na rok 2014 

Bod č. 16: Návrh rozpočtového opatření č. 3 SML na rok 2014 

Liberečtí radní projednali a předloží zastupitelům ke schválení návrh 3. letošního rozpočtového 

opatření. To mimo jiné počítá s navýšením neinvestičních příspěvků městským příspěvkovým 

organizacím, tedy Divadlu F. X. Šaldy, Naivnímu divadlu, Botanické zahradě a ZOO Liberec. Celkově se 

v těchto konkrétních případech jedná o částku přesahující 2,5 milionu korun. Ve výdajích byly 

navýšeny také položky na koncerty, Liberecký jarmark, Bohemia Jazz Fest nebo také na chod poboček 

Krajské vědecké knihovny v Liberci. Zařazen je i příspěvek na provoz Galerie U Rytíře. Navýšení se 

týká také kulturního fondu. 

Celkový objem jak příjmů, tak i výdajů v tomto rozpočtovém opatření se pohybuje okolo 18,3 milionů 

korun. Rozpočet města tak zůstává nadále vyrovnaný. 

Příjmová část opatření počítá s příjmy z poskytování služeb (dopravní výchovy), provozování 

placeného stání, pronájmu hrobových míst a ze služeb souvisejících s provozem hřbitovních míst. Do 

městské kasy se rozhodnutím soudu vrátí peníze, které město vydalo na pokutu udělenou v roce 

2012 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za dělení zakázek na MS 2009 v Liberci v klasickém 

lyžování. Dalšími příjmy jsou zařazené pojistné události, vratka za teplo, příjmy z dědictví, vrácené 

dotace na stravné ZŠ, vrácené dotace na provoz MŠ a příjmy od obcí za žáky MŠ. Do peněžního fondu 

města – Ekofondu byla zařazena vratka dotace. Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny 

výnosy. Navržené zvýšení příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů.  



Rozpočtové opatření zohledňuje také přijaté dotace ze státního rozpočtu a do výdajů jsou nyní 

zařazeny naopak i výdaje hrazené z obdržených dotací (rovněž ze státního rozpočtu - MV, MPSV, 

MŠMT). Celkově se jedná o 3,227 mil. korun na obou stranách rozpočtu. 

 

Město pronajme pavilon výstaviště. Zájem má Automuzeum 

Bod č. 25: Změna rozsahu a doby platnosti nájemní smlouvy - BOOM - nábytek, s.r.o. 

Bod č. 26: Záměr pronájmu pavilonu "G" v areálu bývalých Libereckých výstavních trhů 

Éra výstavnictví v Liberci sice už skončila, tradice by však částečně mohla v osiřelém areálu bývalých 

Libereckých výstavních trhů už brzy ožít. Statutární město Liberec vypíše výběrové řízení na nového 

nájemce pavilonu G. Současný nájemce areálu výstaviště, společnost BOOM-nábytek s.r.o., 

vypověděl na tento pavilon smlouvu ke dni 1. 7. 2014. O pronájem pavilonu už projevilo zájem 

občanské sdružení Automuzeum.cz, které přes deset let provozuje muzeum v areálu vratislavského 

pivovaru. Počátkem letošního roku však přišlo o jednu ze svých tří hal, kvůli výstavbě nové kotelny. 

Tím se výrazně snížila výstavní plocha. Automuzeum proto zvažuje přesídlení do nevyužívané části 

výstaviště. 

Historické automobily i motocykly mohli lidé obdivovat na výstavišti už v září loňského roku, kdy tady 

Automuzeum na několik dní otevřelo výstavu, na které nechyběly unikátní a raritní kousky, jako 

součást doprovodného programu Dnů evropského dědictví.  

Objekt výstavního pavilonu G byl vystavěn asi v roce 1980 na místě původní dřevěné konstrukce 

pavilonu. Dnes je pavilon plně funkční. Podle stavebně technického průzkumu je však nutné provést 

opravy klempířských konstrukcí a okapových žlabů. Dále je potřeba vyměnit některá okna.  

 

Výběrové řízení bude vypsáno za následujících podmínek: 

1) trvání nájmu – 3 roky s možností prolongace 

2) měsíční nájemné ve výši 3.400,- Kč + služby a energie v odebrané výši 

3) zprovoznění pavilonu a běžná údržba na vlastní náklady nájemce 

4) počátek nájemního vztahu od 1. 7. 2014 

 

Uchazeč musí doložit: 

1) bezdlužnost a beztrestnost uchazeče 

2) nezávislost na veřejných rozpočtech a SR – na městu nebudou požadovány žádné fin. prostředky 

3) garance za péči a zlepšování stavu majetku města 

4) přínosy pro cestovní ruch, příhraniční spolupráci a zviditelnění regionu 

5) zaměření nabídky na veřejnost 

6) přínos rozvoji volnočasových aktivit pro žáky základních škol 

7) prohloubení znalostí a dovedností studentů učňovských a středních škol 

8) udržitelnost projektu 



Základní škola na náměstí Míru se osamostatní a už zná svou ředitelku 

Bod č. 41: Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru 

Základní škola na náměstí Míru, která se od července osamostatní, už zná jméno svého ředitele. Rada 

města po konkurzním řízení jmenovala do funkce ředitelky školy Pavlínu Kubrovou. Ta doposud 

působila na této škole jako učitelka chemie, fyziky a přírodopisu. Má vysokoškolské pedagogické a 

technické vzdělání. Konkurzní komise vybírala ze šesti přihlášených uchazečů. 

Základní škole na náměstí Míru v libereckých Ruprechticích nejprve hrozilo v roce 2004 zrušení. 

Později (k 1. červenci 2007) ale liberečtí zastupitelé na přání rodičů a veřejnosti toto rozhodnutí 

změkčili. Škola byla sloučena se ZŠ Sokolovská a dále vedena jako odloučené pracoviště. Po sloučení 

škola užívala dvě samostatné budovy. Od července letošního roku bude škola na náměstí Míru opět 

fungovat samostatně s vlastním vedením. Tento krok schválilo zastupitelstvo města v červnu 

loňského roku. 

 

Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě IPRÚ Liberec – Jablonec 

nad Nisou už schválili radní v Jablonci i Liberci 

Bod č. 56: Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě IPRÚ Liberec – Jablonec 

nad Nisou 

Ve fázi přípravných prací je v současné době Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Liberce a 

Jablonce nad Nisou. Jedním z nutných výstupů je Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností 

při přípravě IPRÚ, jehož podobu po jabloneckých radních schválili i radní SML. 

Plán spolupráce a komunikace obsahuje popis organizační struktury, způsoby zapojení jednotlivých 

aktérů, další cílové skupiny pro komunikaci a popis jakým způsobem a kdy budou zapojeny do 

procesu přípravy IPRÚ. Dokument byl představen na 2. jednání přípravného výboru IPRÚ a byl zaslán 

k připomínkování. Dokument schválila 10. dubna Rada města Jablonce nad Nisou, 15. dubna schválila 

dokument Rada města Liberce. 

 


