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Druhé zasedání rady města, konané 18. 1. 2011, mělo na programu přes 40 bodů. 
Členové městské rady  projednali například možnosti uplatnění žádosti o dotaci z fondů EU, 
které se mají týkat povodňových škod na komunikacích. Je možné získat finanční 
prostředky z programu „Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR“.  
 
Rada města mimo jiné projednala stavební úpravy u ZŠ Ostašov -  křižovatky  ulic 
Ostašovská a Křižanská, a to ve fázi založení projektu a vyhlášení výběrového řízení. 
Důvodem pro založení tohoto projektu je odstranění bezpečnostní závady. Výše uvedená 
křižovatka má nevhodné uspořádání a přechody nesplňují podmínky příslušných technických 
norem a předpisů. Navíc je zde komunikační zatížení, kdy v průměru za 24 hodin úsekem 
projede 1 250 vozidel. Nové stavební úpravy řeší úpravu křižovatky, chodníků a přechodů. 
 
Dalším bodem jednání bylo založení projektu a vypsání výběrového řízení, které se týká 
přechodu pro chodce u křižovatky Horská a Božích bojovníků. I u této křižovatky je 
vysoká dopravní frekvence, dochází zde k častému překračování povolené rychlosti a 
především tímto úsekem procházejí děti do školy (ZŠ Lesní). 
 
 
Radní rovněž projednali žádost s projektovou dokumentací k projektu s využitím státní 
dotace na rok 2011. Jde o projekt Rozšíření  městského kamerového dohlížecího systému, 
který má být umístěn v Ještědské ulici u centrálního parkoviště  lyžařského areálu  Ještěd.  
Kamera by monitorovala parkoviště, pokladnu lyžařského areálu, půjčovnu lyžařského 
vybavení, točnu a výstupní stanici tramvajové linky č. 3, a další části přístupových 
komunikací do lyžařského areálu a přilehlé domy a ulice. Důvodem zavedení  kamerového 
bodu do této lokality je skutečnost, že se jedná o rizikové místo s velkým nápadem trestné 
činnosti a velkým pohybem osob. Pokud bude žádost úspěšná, měl by být nový kamerový bod 
vybudován a uveden do zkušebního provozu v říjnu až listopadu 2011. 
 
Členové městské rady souhlasili s předloženým návrhem Městského programu prevence 
kriminality m ěsta Liberec na rok 2011, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu 
města 27. ledna 2011. Tento program vychází z Koncepce prevence kriminality města Liberec 
na období 2009-2011. Tato koncepce má několik kapitol. Zahrnuje například  rozšíření 
městského kamerového systému o nový bod v Ještědské ulici. Dále jde o komunikaci 
s občany zejména v lepším informování občanů o prevenci kriminality a chování osob 
v krizových situacích, a to prostřednictvím webových stránek. Městská policie bude rovněž 
pořádat přednášky a besedy u seniorů a u lidí se zdravotním postižením. V osvětové činnosti 
se zaměří také na děti. 
 
 



Městská rada rovněž souhlasila s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací ve výši 6 660 360 Kč, který ke schválení ještě předloží 
zastupitelstvu. Finančním zdrojem fondu jsou odpisy školských příspěvkových organizací, 
které pro rok 2011 činí  28 103 703 Kč. O dotaci ve výši 6 660 360 korun se dle návrhu  
podělí celkem devět základních a mateřských škol. Na akci instalace termoventilů obdrží : 
MŠ Kamarád dotaci 100 000 Kč, ZŠ Lesní 240 000 Kč, ZŠ Vrchlického  400 000 Kč,  ZŠ 
Jabloňová 270 000 Kč, a MŠ Klíček  130 000 Kč. MŠ Gagarinova má získat 5 050 000 Kč na 
přestavbu objektu na MŠ. MŠ Čtyřlístek  75 360 Kč na výměnu starého a nefunkčního  
sporáku. MŠ Delfínek  200 000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro úpravu 
stávajícího hospodářského pavilonu s cílem navýšení kapacity MŠ o 20 míst. ZŠ Barviřská 
195 000 Kč na opravu havarijního stavu rozvodů vody, což nyní neumožňuje vytápět školní 
šatny. 
 
Radní dále souhlasili s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Bazén Liberec“ 
v IPRM zóna Lidové sady v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudružnosti 
Severovýchod a s podáním žádosti  „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
v IPRM zóna Lidové sady.   
 
 
 
První zasedání Zastupitelstva města Liberec v letošním roce se koná ve čtvrtek 27. ledna od 
15 hodin v zasedací místnosti č. 11. – přízemí budovy. 
 
 
 
 
V Liberci 19. 1. 2011 


