Tisková zpráva
po 10. Radě města Liberec
Téměř osm desítek bodů mělo na svém programu již 10. letošní zasedání Rady města Liberec, které
proběhlo v úterý 22. května 2012.
Již 14 základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec má za sebou povinná výběrová řízení
na funkci ředitele. Tři z nich, kde stávající ředitelé odcházejí do starobního důchodu, získává nové
vedení. Na zbylých 11 se do výběrového řízení přihlásili i ředitelé, kteří školy vedli doposud, a všichni
do jednoho dokázali svůj post obhájit a stali se úspěšnými vítězi. Město konanými výběrovými
řízeními dostává požadavkům, které jim od 1. ledna letošního roku ukládá zákon č. 472/2011, kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj musí zřizovatelé vyhlašovat výběrové řízení na
ředitele, kteří již funkci vykonávají pod dobu více než 6 let.
Další významná úspora finančních prostředků se podařila Statutárnímu městu Liberec díky
otevřenému výběrovému řízení. Tentokrát město ušetří téměř 3,3 milionů na opravách komunikací
Cihlářská, Dožínková a Košická. Původní projektová dokumentace odhadovala náklady na 9,9 milionů
korun bez DPH. Společnost EUROVIA CS, a.s., která zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou, dílo provede
za cenu 6 655 440,- bez DPH. Výběrová komise volila z celkem deseti nabídek v hodnotách od 6,65 do
9,7 milionů korun bez DPH.
Prevenci kriminality posílí v Liberci již letos takzvané fotopasti. Městská policie je nainstaluje na
místa, kde často dochází ke krádežím nebo vandalismu, a kam zároveň současný kamerový systém
„nedohlédne“. Pomůžou jednak v prevenci kriminality, ale také mohou přispět k případnému
dopadení pachatele. Statutární město Liberec získalo na tento projekt, který iniciovala Městská
policie Liberec, dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 35 tisíc korun. Náklady jsou 39 500 korun.
Nenápadné fotoaparáty, které dokáží zachytit pohyb i ve tmě, pořídí snímek a poté odešlou textovou
zprávu na mobilní telefon městské policie. Ta informaci vyhodnotí a pošle na místo hlídku. Lokality,
kde budou fotopasti umístěné, chce městská policie měnit. Můžou se tak objevit například u
hřbitovů, zahrádkářských kolonií a na dalších problematických místech.
Rada města schválila rozšíření pěší zóny v centru Liberce o ulici Revoluční. Zůstane zde však
zachována částečná průjezdnost vozidel v mimořádných případech do prostoru Soukenného náměstí
a následně do ulice Široká. Pro motoristy bude v Revoluční ulici platit obdobný osvědčený dopravní
režim, jaký je v současnosti zavedený v Pražské ulici. V Revoluční ulici tak již nebude možné parkovat.
Radní při rozhodování vzali na vědomí výsledky ankety, která probíhala na webu města a také formou
anketních lístků z Libereckého zpravodaje. V obou případech se lidé těsně přiklonili k nyní schválené
variantě. Tu také doporučila komise dopravy.

O další krok blíže k realizaci jsou nyní tři projekty města: znovuotevření areálu Lesního koupaliště,
rozšíření ZŠ Broumovská o mateřskou školu a rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru. Statutární
město Liberec vypíše v nejbližší době výběrové řízení na dodavatele projektové činnosti v rámci
projektu „Lesní informační středisko“. Záměr využití areálu bývalého Lesního koupaliště schválili
městští radní v dubnu letošního roku. Radnice také vypíše výběrové řízení na dodavatele projektové
činnosti pro provedení stavebních úprav na Základní škole Broumovská. V rámci projektu
„Přeshraniční školka Hirschfelde-Liberec", jehož cílem je rozvoj jazykových znalostí dětí (NJ a ČJ),
vznikne v části pavilonu této základní školy nová mateřská škola o dvou třídách pro 54 dětí. Zároveň
projdou rekonstrukcí zbylé dosud neopravené pavilony. Jedná se hlavně o opravu střechy, oken,
topení, elektroinstalace, vnitřních povrchů včetně nátěrů atd. Další výběrové řízení vypíše SML na
projektovou činnost pro celkovou rekonstrukci školní tělocvičny na náměstí Míru.
Architekti z libereckého ateliéru Mjölk seznámili Radu města Liberce s privátním projektem „Tři
věže“. Tento projekt je jedním z návrhů, který odpovídá na otázku, co se zanedbaným areálem
bývalých montážních závodů v bloku mezi ulicemi U Nisy, Kladenská a Tatranská. Architekti přišli s
nápadem, postavit zde tři výškové budovy s byty. Nejvyšší z věží by měřila 69 metrů a dosahovala by
tak téměř výšky přes řeku sousedního Krajského úřadu LK. Nižší dvě věže by měřily 48 metrů, což
odpovídá přibližně výšce nedaleké budovy S-Tower. V navrhovaných věžích by mohlo bydlet asi 300
obyvatel, což by podle architektů výrazně pozitivně ovlivnilo celou oblast dolního centra a vytvořilo
impuls pro jeho další revitalizaci. Návrhem se bude zabývat Rada architektů Statutárního města
Liberce.

Vedení města Liberce rozhodlo o dostoupení od smlouvy se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Statutární město Liberec uzavřelo se společností smlouvu o poskytování služeb, nájmu veřejného,
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a
povinností dne 31. 5. 2006. Předmětem uvedené smlouvy je mimo jiné i obnova světelných
signalizačních zařízení ve výši 57.000.000,0 Kč bez DPH a veřejného osvětlení ve výši 111.908,0 Kč bez
DPH v letech 2006 až 2021.
Vedení města uložilo Odboru správy veřejného majetku MML zpracovat vyhodnocení plnění výše
uvedeného smluvního vztahu včetně zjištění možných porušování smlouvy o dílo a dále navrhnout
opatření ve snaze docílení snížení ročních vydávaných finančních prostředků města Liberce na
zajišťování služby dle výše uvedeného smluvního vztahu.
Bylo zjištěno, že společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. porušuje Smlouvu, a to zejména v nedodání
Dopravní ústředny. V této věci byla společnost několikrát vyzvána k nápravě a byl stanoven náhradní
termín. Dosud však k nápravě nedošlo, a proto rada města rozhodla o odstoupení k 31. 12. 2012 od
smlouvy o dílo. Tato možnost dává Městu Liberec prostor pro výběr nového poskytovatele služeb a
dodávek před zánikem Smlouvy.
Město Liberec předpokládá, že dojde k finančnímu vypořádání. Náklady případného soudního sporu
závisí na procesní pozici města (zda žalobce, či žalovaný) a jejich následná úhrada závisí na úspěchu v
dané věci. Náklady případného sporu spočívají zejména v soudním poplatku a v nákladech na právní
zastoupení. Ve sporu mohou vzniknout i další náklady, např. na vyhotovení znaleckého posudku.
Zároveň rada města schválila nový systém spočívající zejména v zajišťování správy a investiční
činnosti v oblastech veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení na odboru správy
veřejného majetku. V případě realizace tohoto návrhu bude nezbytné založit nové oddělení zabývající
se výše uvedenou činností a přijmout pracovníky. Současně město pracuje na přípravě výběrových
řízení na zajišťování údržby veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Toto řešení
včetně zajištění nezbytných oprav bude město Liberec stát ročně do 35 mil. Kč a spuštění tohoto by
mělo nastat nejpozději k 1. 1. 2013.

V Liberci 23. května 2012

