Tisková zpráva
po 12. zasedání Rady města Liberce
Dvanácté řádné zasedání Rady města Liberce v roce 2011, které proběhlo v úterý 21. června,
mělo na programu více jak devět desítek bodů. Asi nejočekávanějším z nich bylo projednání
dodatků ke smlouvám „Bazén Liberec“ a „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“.
Oba navržené body rada města schválila, to znamená, že s největší pravděpodobností
dojde k podpisu obou smluv během několika dnů. Dodatky zajišťují lepší pozici města jako
investora ve smluvním vztahu s dodavatelem staveb.
Umožňují zejména delší lhůtu pro projednání realizační dokumentace stavby, kdy dodavatel
je povinen objednateli dodat podklady (Realizační dokumentaci stavby) nikoliv jen 3, ale 5
kalendářních dní předem a zároveň řeší úpravu odpovědnosti za vady, záruku a záruční
nároky. Samozřejmě ve prospěch města. Nemění se základní parametry smluv, zejména pak
cena nebo termín realizace stavby.
Smlouvy samotné byly k podpisu přichystány již dávno, jejich podpis město pozdrželo
z důvodu podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření, že jsou
pro SML nevýhodné. ÚOHS však žádné pochybení neshledal. Přesto vedení města přistoupilo
k sepsání pro město výhodných dodatků.
Díky dalšímu schválenému bodu již nebudou muset důchodci ve věku nad 70 let jedoucí
z Liberce do Jablonce nad Nisou (nebo naopak) řešit, kde v MHD platit musí a kde nikoliv.
Nařízením Statutárního města Liberec č. 1/2011, které včera rada schválila, se mění Tarif
městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje.
Na základě nařízení dojde ke sjednocení žákovského a studentského zlevněného
předplatného jízdného nebo i ke stanovení stejných pravidel příplatku k jízdnému při prodeji
u řidiče tramvaje nebo autobusu. A mimo to i ke sjednocení již zmiňovaného bezplatného
cestování seniorů ve věku nad 70 let v obou městech, Liberci i Jablonci nad Nisou.
Odlišná pravidla ve stanovení příplatku pak dosud neumožňovala například řidičům prodávat
jízdenky v hodnotě 30,- Kč (15,- Kč zlevněné). Od 1. července si však již cestující tyto jízdenky
budou moci přímo ve vozech zakoupit, a to za 34,- Kč (17,- Kč zlevněné).
Pozitivní zprávou pro Liberečany je i schválení provozování Farmářského trhu před
obchodním domem Fórum. Na SML se obrátila společnost Multi Veste Czech Republic

s nabídkou spolupořádání trhu, který by firma organizovala na vlastní náklady. Trh by měl
Liberečanům nabídnout zejména regionální potraviny a související výrobky. Smlouva je
sepsána do konce října letošního roku. Mimo nabídky oblíbené formy nákupů obyvatelům
pak Multi Veste Czech Republik pomůže i obecně prospěšným společnostem a organizacím.
Část výtěžku z trhů jim totiž věnuje.
Lokalita Lesní ulice a její okolí se postupně dočká úprav komunikací. Aby s celou chystanou
akcí mohla být seznámena i veřejnost, rozhodla se rada města zajistit podrobnou
prezentaci projektu. A to i na základě upozornění uskupení Změna pro Liberec, které
poukazovalo na absenci veřejného projednání. Vítěze výběrového řízení a zpracovatele
projektové dokumentace, kterým je společnost Valbek s.r.o., proto SML oslovila s žádostí o
vypracování podrobné prezentace projektu, včetně detailních zákresů navržených staveb do
fotografií. Mimo to pak návrh také zahrnuje tištěné provedení a interaktivní internetovou
prezentaci, kterou bude možné umístit na webové stránky Liberce. V současné době je
projekt ve fázi příprav dokumentace.
Další pozitivní zpráva z oblasti evropských dotací přišla v souvislosti s konáním již tradičních
Oslav Ještědu. Celkem se z ERDF podařilo získat na akci 15.000,- Eur, SML se připojí formou
spolufinancování s částkou 2.647,06 Eur. Devátý ročník oblíbené akce bude sice z finančních
důvodů jen dvoudenní (v minulosti třídenní), i přesto se však návštěvníci můžou těšit na
sportovní aktivity v podobě cyklistiky, běhu, horolezectví a sportovních soutěží pro děti a
mládež. Chybět ale nebudou ani ekologicko-umělecká zaměření. Bude představeno využití
recyklace pro netradiční umělecko-designové objekty, jako je například nábytek, bydlení,
oblečení, šperky a módní doplňky. Partnerem projektu je žitavský starosta Arnd Voigt,
projektovým manažerem pak Mgr. Jitka Mrázková, jednatelka společnosti Activeart. Příznivci
Oslav Ještědu se letošního ročníku dočkají ve dnech 9. a 10. července.
Zhruba pětašedesát procent z celkových nákladů se podaří pokrýt formou dotace i u
dalšího projektu, který SML chystá. V tomto případě jde o dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ČR, v rámci vyhlášení dotačního programu Poskytování příspěvků na výstavbu
a údržbu cyklistických stezek. Díky tomu budou moci milovníci jízdy na kole využívat pro ně
upraveného úseku nedaleko centra Liberce, na cyklostezce Jungmannova – viadukt, a to již
na konci listopadu letošního roku. Nová cyklostezka propojí stávající cyklostezku Nisa
s oblastí za tratí ČD tj. zejména s částmi Františkov a Jeřáb. Vybudování cyklostezky vyjde na
zhruba 3,7 milionů korun, dotace pokryje 2,1 milionů. Na dodavatele stavebních prací SML
vyhlásí výběrové řízení v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM.
Dalším bodem jednání Rady města Liberce se v úterý stalo i převedení areálu Lidových sadů
do správy Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové organizaci. Tím pádem dojde i
k ukončení nájemní smlouvy mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o, a to dohodou
k poslednímu červnu letošního roku. Díky tomu bude moci zoo získat dotace na opravu
celého areálu. Společnost Kulturní služby Liberec, s.r.o. by takovou možnost kvůli své právní

formě neměla. Zoologická zahrada Liberec se kompletně postará o zachování a rozšiřování
kulturního využití areálu.
Vzhledem k tomu, že byla obnovena funkce náměstka pro územní plánování, rozhodla se
rada města sloučit funkci náměstka a určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace. Funkci, kterou zastávala Ing. Hrbková (Změna pro Liberec)
bude po schválení zastupitelstvem nově vykonávat Ing. Jiří Rutkovský (USZ). Ing. Hrbková se
stane předsedkyní výboru zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování, kde ve funkci
nahradí odstupujícího Kamila Jana Svobodu. Do tohoto výboru bude zvolen nový člen Ing.
Ivan Macháček (Věci veřejné).
Na programu jednání byly i další změny v obsazení komisí a výborů. Na vlastní žádost
odstoupila z pozice předsedkyně nově ustaveného výboru pro veřejné zakázky Mgr. Věra
Skřivánková, kterou s vedení města rozhodlo nahradit Ing. Tomášem Kuncířem, který se
zabývá problematikou transparentnosti výběrových řízení nejen v Liberci, ale i mimo region
Liberce. Jako poslední strana v zastupitelstvu nominovala svého zástupce do komise ODS,
nově se členem stal Ing. Jiří Kittner. Nyní mají všechny koaliční i opoziční strany v komisi po
jednom zástupci.
I další komise SML doznají změn, a to vzhledem k dosažení poměrného zastoupení koaličních
a opozičních stran, kdy některé členy ze Změny pro Liberec nahradí zástupci navržení stranou
Věcí veřejných. Ačkoliv vedení města opakovaně žádalo Změnu pro Liberec o konstruktivní
spolupráci, ZpL na toto nereflektovala. Vedení SML chtělo po Janu Korytáři a Jaromíru
Baxovi, aby sami na základě znalosti nominovaných zástupců a možné dohody s nimi
navrhli, koho vyměnit. Protože se však tak nestalo, rada města přichystala změny sama.
Výsledkem jednání je, že Daniela Horáčka v Komisi pro životní prostředí RML vystřídá Jana
Žižková, Mgr. Jaroslava Tauchmana v Komisi kulturní a památkové RML Mgr. Dagmar
Wilhelmová, Květoslavu Morávkovou v Komisi pro rozvojové projekty a výběr investorů RML
nahradí Ing. Ivan Macháček, Arch. Marii Procházkovou v Komisi pro výběrová řízení a prodej
majetku RML Anna Švejdová, Ctibora Vimmera v Komisi dopravy RML vystřídá Martin
Cicvárek, Ing. Hanu Fialovou v Komisi pro zdraví a sociální a patologické jevy RML Věra
Dostrašilová. Ostatní komise Rady města tj. Komise humanitní, Komise pro občanské obřady
a záležitosti, Komise pro spolupráci s partnerskými městy a Komise sportovní zůstanou beze
změn.
Rada města schválila i darování nábytku, které zbylo po konání MS 2009, organizacím
poskytujícím sociální nebo zdravotní služby, a to přednostně těm, které se podílí na
komunitním plánování města Liberec. Na základě žádosti tak organizace NADĚJE LIBEREC
o.s., Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcově o.p.s., ESY HANDICAP HELP o.s.
Liberec, POCHODEŇ o.s. pro pomoc zdravotně postiženým a ADVAITA, o.s. získají celkem 8
stolů pod TV, 17 postelí, 60 ks obkladových panelů a 26 plechových košů. Jde o vybavení
bytů v městských bytech v ulici Krejčího, které bylo prvotně nabídnuto nájemníkům ze
sociálně potřebných vrstev.

V Liberci 22. června 2011

