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po 11. zasedání Rady města Liberec 

 

Jedenácté zasedání Rady města Liberec, konané 7. června 2011, mělo na programu přes 30 bodů. 

Členové městské rady projednali například nájemní smlouvu mezi Statutárním městem Liberec, 

které je majitelem budovy v Kostelní ulici č.p. 8, Liberec II, a Střední zdravotnickou školou a Vyšší 

zdravotnickou školou Liberec. Do nedávna škola objekt obývala na základě Příkazní smlouvy, ovšem 

její platnost skončila. SML proto se školou uzavře novou smlouvu, nájemní. 

Radní se mimo jiné zabývali i přijetím daru od Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, díky 

kterému získají bezúplatně pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – Pilínkov vozidlo Ford 

Transit. Patnáctimístný vůz využijí pilínkovští hasiči například pro evakuaci obyvatel při povodních, 

dále budou vozidlo využívat při výcviku a při dopravě mladých hasičů na soutěže. Pilínkovská 

jednotka, jejímž zřizovatelem je SML, je součástí IZS a plní důležitou úlohu při zajišťování požární 

bezpečnosti ve městě Liberec. 

Na programu jednání byl i projekt pro základní školy, který vyhlásil Liberecký kraj. Jde o projekt 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  (OPVK) 1.1 Zvyšování kvality 

vzdělávání. Cílem projektu je zlepšení technického vybavení škol pro možnosti výuky názorovým 

experimentem, včetně získání příslušných kompetencí pro pedagogy. Školy zapojené do projektu, a 

zřizované SML, obdrží přístroje pro provádění experimentů v přírodních vědách (chemie, biologie, 

zeměpis). Projekt je určený žákům druhého stupně ZŠ a jeho součástí se stane i soutěž o nejlépe 

vytvořený experiment.  

Radní schválili i dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o. p. s. Ta díky tomu může bezplatně 

získat nepotřebný a nevyužitelný majetek, sestávající z vybavení kanceláří a dalších prostor bývalé 

služebny Městské policie Liberec v Dobiášově ulici. Organizace využije nepotřebný majetek pro svoje 

obecně prospěšné aktivity, zejména v sociální oblasti.  

Rada města rovněž odsouhlasila podání rozkladu proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, která se týkají správních řízení ve věci veřejných zakázek zadaných pro MS 

2009 v lyžování v Liberci. Celková výše pokuty se vyšplhala na 6,55 milionů korun.  

Odsouhlasení se dočkal i bod, ve kterém radní řešili schválení výsledku zjednodušeného 

podlimitního řízení na veřejnou zakázku „MŠ Kytička – realizace úspor energie“. Do výběrového 

řízení se přihlásila desítka firem, přičemž jako nejvýhodnější vyhodnotila Komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek nabídku firmy STAVO – UNION, která předložila nabídkovou cenu ve výši 

6,577.012,- Kč včetně DPH. Předpokládaný termín realizace zakázky je červen – září letošního roku. 



Díky souhlasu radních mají obyvatelé Rochlice žijící v blízkosti ulice U Potůčku naději na obnovu 

hřiště, které se ve zmiňované ulici nachází. Hřiště se nachází v zóně IPRM Liberec – Regenerace 

sídliště Rochlice, tento projekt proto může být součástí projektů realizovaných v jeho rámci. 

Předpokládané náklady na realizaci jsou přibližně půl milionu.  

Radní se shodli i na souhlasu se založením projektů Park Ruprechtice, Park Budyšínská a Park U 

Domoviny. Projekt Park Ruprechtice se skládá ze čtyř ploch, a to kolem Strážního kamene, louky u 

Hlávkovy ulice, ruprechtického lesíka a prostoru za hřbitovem. V projektu Park Ruprechtice by měl 

vyrůst park s prvky, které budou sloužit všem věkovým kategoriím návštěvníků. Dojde zároveň i 

k úpravám zelených ploch, odstranění dřevin v okolí rybníka, vzniknou místa k odpočinku a posezení.  

V projektu Park Budyšínská spočívají úpravy ve výsadbě stromů, keřů, dalších rostlin a založení 

parkového trávníku.  

V Parku U Domoviny bude například rozsáhlá travnatá plocha rekultivována nebo regenerována. Část 

parku bude doplněna stromořadím javorů a skupinou zajímavých stříhanolistých olší. 

Všechny tři projekty je možné financovat částečně z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a zároveň je možné druhou část financovat z Operačního programu životního prostředí.  

 

V Liberci dne 8. června 2011 

 

 


