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Tisková zpráva 
IXX. zasedání Rady města Liberec 

 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním devatenáctém jednání konaném ve středu 18. listopadu 
2009 zabývali více než 40 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí 
správy města; konkrétně majetkoprávní operace, výběrová řízení nebo opravy městských komunikací. 
 

 

Lávka do konce ledna  
Bod č. 4: „Pilínkovská – lávka pro pěší; výběr dodavatele stavby, zajištění příslušných povolení a realizace stavby“  
 

Odbor technické správy veřejného majetku nedávno předložil radě města záměr založení projektu a návrh 
dalších kroků vedoucích k realizaci lávky pro pěší v ulici Pilínkovská. Tento materiál byl radou města schválen a 
na základě přiloženého postupu prací vyzval odbor projektové kanceláře k předložení nabídek na projektové 
práce a odborného odhadu investičních nákladů na dílo. Předloženy byly dvě nabídky – od firem Valbek a Vaner. 
S nejvhodnějším návrhem za výhodných finančních podmínek uspěla podle odboru technické správy veřejného 
majetku společnost VALBEK, s. r. o., která navrhla lávku o šířce 2 m za celkovou cenu 2,2 milionu korun (118 tis. 
Kč projekční činnost + 2,1 milionu Kč investiční náklady). Dodání projektové dokumentace je stanoveno na       
4. 12. 2009.  
Odbor technické správy veřejného majetku také doporučil radě města vybrat dodavatele prací přímým oslovení 
společnosti Strabag, a. s., která ve stejných místech v současné době realizuje demolici stávajíc mostu. Tato 
společnost dále disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, což v minulosti prokázala i na obdobných 
zakázkách města i jiných vypisovatelů.  
Radní s oběma návrhy odboru souhlasili a uložili vedoucímu odboru zajistit přípravu a podpis smlouvy o dílo 
s dodavatelem projektu stavby ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení (VALBEK, spol. s r. o.), zajistit 
související inženýrskou činnost, odeslat výzvu k předložení nabídkové ceny stavby lávky společnosti Strabag,   
a. s. a následné uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 
 
Lidé dostanou novou silnici i přípojky 
Bod č. 5: „Na Ladech – oprava komunikací; oprava kanalizačních přípojek“ 
 
V souvislosti s plánovanou rozsáhlejší opravou komunikací v lokalitě ulice Na Ladech (zahrnuje též ulice 
Studničná, Perlová a Jungmannova) radní projednali další materiál, který se zabývá uvedenou rekonstrukcí. Za 
účasti zástupců vlastníků sítí a města se uskutečnila schůzka, ze které vyplynula informace o rekonstrukci 
kanalizace a vodovodu ve výše uvedené lokalitě.  
Jelikož SML plánuje v návaznosti na tuto investici zahájit zásadní rekonstrukci povrchů komunikací, jeví se 
jako nejvhodnější uplatnit postup již jednou použitý v ulici Norská. Město vybuduje vodovodní a kanalizační 
přípojky od hlavního řadu až na hranici pozemku majitele přilehlé nemovitosti a následně je těmto vlastníkům 
daruje. Tímto postupem bude nový povrch uchráněn od dalších zásahů, které by jednotlivé osoby v budoucnu 
prováděly z důvodu havarijních stavů stávajících přípojek, které jsou na hranici životnosti. 
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Rozšíření služeb sociálních příspěvkových organizací města 
Bod č. 19: „Schválení výše úhrad za poskytování sociálních služeb a zdravotní péče prostřednictvím příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1. 12. 2009“ a bod jednání č. 20: „Schválení výše poplatků za 
užívání prostor, vybavení a kopírování prostřednictvím příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 
s platností od 1. 1. 2010“ 
 

Spolu s rozšiřováním nabídky služeb městských organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec a 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec předložili ředitelé těchto příspěvkových organizací návrh nových ceníků 
a výše poplatků.  
V případě Centra zdravotních a sociálních služeb se jedná o rozšíření ceníku sociálních služeb o odlehčovací 
službu Růžovka. Dále pak jsou v něm zahrnuty fakultativní služby nově zařazené do nabídky, jako jsou koupel 
s jemnou masáží, vířivkové masáže, kadeřnické služby, infrasauna, praní záclon, systém pro hlasovou komunikaci 
a volání v tísni nebo drobné opravy v bytech klientů DPS. V celé organizaci byla také zavedena zdravotní péče, 
jejíž ceník je dán pravidly pro hrazení péče ze zdravotního pojištění. Jediný úkon, který pojišťovna nehradí je 
laser, který je ohodnocen na 50 Kč za jeden výkon. 
Komunitní středisko KONTAKT upravilo seznam poplatků v návaznosti na pořízení pomůcek, které jsou nově 
v této organizaci k zapůjčení. Dále byl v klubovnách zpřístupněn internet a byla rozšířena možnost využití 
počítačové učebny a klubu seniorů. 
Všechna doplnění navržená řediteli výše uvedených příspěvkových organizací radní schválili. V případě Centra 
zdravotních a sociálních služeb budou změny platné od 1. prosince 2009 a v Komunitním středisku KONTAKT 
vstoupí úpravy v účinnost se začátkem příštího roku. 
 
Liberec nechce zvyšovat daň z nemovitostí 
Bod č. 33: „Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí“ 
 

Novela zákona o dani z nemovitostí zvyšuje o 100% sazby daně stanovené v zákoně. Obec však může obecně 
závaznou vyhláškou stanovit na rok 2010 koeficient, kterým se takto vypočtená daň násobí. Bohužel tato právní 
úprava vstoupí v účinnost až 1. lednem příštího roku, avšak vyhlášku je třeba vydat ještě v roce letošním. Radní 
proto souhlasili s návrhem obecně závazné vyhlášky, která ruší dosud stanovený koeficient 2, a to i přesto, že 
příslušný zákon dosud nenabyl účinnosti.  
O vyhlášce bude jednat zastupitelstvo města, kterému bude předložena ke schválení. Radní však svým 
vyjádřením vyslali občanům jasný signál o tom, že nehodlají daň z nemovitostí na území města zvyšovat. 
 
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 
Bod č. 35: „Jmenování ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec“ 
 

Radní na návrh tajemníka magistrátu jmenovali do funkce ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 
Jiřího Blimla. Právě Jiří Bliml komplexně vypracoval veškeré podklady k návrhu založení a k činnosti této 
organizace. Navíc jde o pracovníka odborně vzdělaného, který si svou kvalifikaci i nadále zvyšuje. Jiří Bliml 
pracuje ve funkci správce městských lesů od roku 1999 a má tak nejen odborné, ale i praktické předpoklady 
k výkonu funkce. 
 
 
 
 
V Liberci 18. listopadu 2009 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


