
 

Tisková zpráva 
po 19. zasedání Rady města Liberec 

 

Již 19. zasedání Rady města Liberec roku 2011, které mělo na programu více jak čtyři desítky bodů, 

proběhlo v úterý 15. listopadu.  

Jedním z výsledků jednání radních se stala domluva na ustanovení pracovní skupiny sestavené z členů 

napříč celým politickým spektrem, která se bude zabývat podmínkami regulace hazardu na území 

města Liberec. Koaliční radní se jednomyslně shodli na spolupráci s opozicí, protože úmysl obou stran 

je velmi podobný. Eliminovat negativní vliv hazardu na okolí a v této souvislosti stanovit rovné a 

objektivní podmínky, za jakých v Liberci loterie a hazard mohou být provozovány. 

Na zasedání rady byl mimo jiné ještě před odevzdáním představen projekt „Liberec město s vizí pro 

21. století“, který byl zpracován TULiberec.  Na prezentaci na radě byli přizváni i předsedové klubů 

KSČM, ODS, ZpL a vedení výboru pro územní plánování.  Zúčastnili se Tomáš Hampl (ODS) a Jaroslav 

Morávek (KSČM). 

Radní rovněž na úterním zasedání schválili předložený návrh rozdělení dvou tisíc volných hodin 

v areálu Městského stadionu, které má SML k dispozici na základě koncesní smlouvy s nájemcem vždy 

na jedno pololetí roku. Část hodin využívá SML pro veřejné bruslení, 500 hodin mají k dispozici 

základní školy zřizované městem, další se pak rozdělily na základě požadavků mezi liberecké 

sportovní kluby, nebo například i pro strážníky městské policie, kteří využívají střelnici. Sto hodin si 

pak město stabilně nechává jako rezervu. Návrh byl projednán ve sportovní komisi.  

Statutární město Liberec daruje Krajské vědecké knihovně (KVK) téměř 150 ks publikací, které vyšly 

za finanční podpory SML, ovšem na radnici nejsou využívány. Město finančně částečně KVK 

podporuje, tato podpora by však měla být vyšší. S touto praxí se počítá i do budoucna. 

Hned ve třech bodech jednání Rady města Liberec se projednávaly projekty IPRM. V akci Bazén – 

Liberec dojde k prodloužení termínu výstavby, a to z důvodu upřesnění tvaru potápěčské věže na 

obdélníkový, který je dle vyjádření budoucích uživatelů (potápěčů) a provozovatele bazénu vhodnější 

pro jejich účely. Cena díla se však nenavýší. 

Cena neporoste ani u změny na dalším projektu, a to u Revitalizace městských lázní na galerijní 

objekt. V tomto případě proběhnou dodatečné práce. Jsou potřeba na základě důkladného 

inženýrsko-geologického průzkumu, který byl vyhotoven při samotné realizaci stavby. Dojde ke 

změně založení stavby, což ovšem neznamená zvýšení ceny díla. 

Do třetice pak radní odsouhlasili podepsání Dodatku č.3 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu 

IPRM Liberec – zóna Lidové sady. Ze strany Statutárního města Liberec bylo na na Úřad Regionální 

rady regionu soudržnosti Severovýchod doručeno Oznámení o změně týkající se změn ve finančním 



harmonogramu a nového seznamu dílčích projektů v IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. Regionální 

rada se změnami souhlasila. Proto nyní na řadu přichází podepsání dodatku.  

         V Liberci 16. listopadu 


