Tisková zpráva
po 13. Radě města Liberec
Více jak šest desítek bodů mělo na svém programu 13. zasedání Rady města Liberec,
které se konalo v úterý 28. srpna 2012.
Více než 800 tisíc korun se podařilo ušetřit Statutárnímu městu Liberec na projektu Bazén
Liberec, který patří do IPRM – zóna Lidové sady. Rada města proto schválila dodatek č. 8 ke
smlouvě o dílo. Z původní plánované částky budou odečteny části díla, nebyly zpracovány ve
vyšším stupni realizační dokumentace stavby a nebyly tedy realizovány. Celková cena díla,
vzešlá z výběrového řízení na zhotovitele stavby Bazén Liberec, byla snížena z částky
139.689.048,00 Kč o 816.353,00 Kč na 138.872.695,00 Kč, včetně DPH. Počátkem září se
areál otevře veřejnosti s tím, že v nové přístavbě bude zatím probíhat zkušební provoz.
Oficiální otevření by pak mělo proběhnout 19. září 2012. Na stavbě byla dokončena i
kontrola, vyvolaná poskytovatelem dotace. Regionální rada nenašla ve stavbě žádné
pochybení. Proto už město mohlo začít čerpat evropské dotace.
Další finance se podařily městu uspořit díky výběrovému řízení na odtahovou službu. Ačkoliv
původně předpokládaná cena veřejné zakázky Statutárního města Liberec – „Odtah a úschova
vozidel a ekologická likvidace autovraků“ činila 5 100 000,- Kč bez DPH, otevřené výběrové
řízení vyhrála nakonec společnost HELICAR s nabídkou o téměř 3 miliony nižší. Ta byla 1
859 208,- Kč bez DPH. Komise výběrového řízení ve finále posuzovala nabídky tří firem, z
nichž ta nejvyšší činila 4 628 000,- Kč bez DPH. Právě firmu s nejdražší cenou vyzvala
hodnotící komise v průběhu výběrového řízení k doplnění několika informací, které
společnost nepředložila, například seznamu osob, pracujících pro zadavatele. Protože firma
požadované informace nedodala, byla posléze ze soutěže vyloučena. K tomu komise ještě
před ukončením výběrového řízení vyzvala společnost s nejnižší nabídkou, aby vysvětlila
svou mimořádně nízkou cenu. Firma HELICAR poté uvedla, že nabízenou a zdůvodněnou
cenu opakovaně garantuje po celou dobu trvání veřejné zakázky. Zakázku vypsalo město
Liberec na 4 roky, její realizace začne 1. října 2012.
Letos už podruhé projednávala Rada města Liberce žádost společnosti Real Space o prominutí
nájmu z parcel ve Svojsíkově ulici. Nájemné ve výši 125.400 Kč bude muset společnost
uhradit, neboť její žádost o odpuštění nájmu nyní radní opět zamítli. Současně zamítli návrh
firmy na zproštění povinnosti platit nájemné za pronájem pozemků od 1. 7. 2012 do nabytí
právní moci územního rozhodnutí na výstavbu bytového domu na daných pozemcích.
Společnost Real Space se odvolává na to, že dosud jí město neumožnilo postavit na
pronajatých parcelách plánovaný bytový dům. Proto žádala o odpuštění nájemného. Už v
květnu rada města žádost společnosti projednávala s výsledkem, že jí SML nevyhoví. Nyní
radní opět doporučili žádost zamítnout. Návrh rady bude ještě schvalovat zastupitelstvo.
Žádosti obyvatel sídliště v Rochlici a v Zeleném Údolí o zřízení přechodu pro chodce přes
ulici Krejčího městští radní vyhověli a na svém zasedání schválili zpracování projektové

dokumentace v příštím roce. Nový přechod pro bezpečné přecházení ulice by měl vzniknout v
úseku mezi křižovatkou s ulicí Dobiášova a odbočkou do Rubínové ulice poblíž čerpací
stanice. Chybějící přechod řešilo vedení města i při nedávné schůzce s osadním výborem
Rochlice. Současná situace je taková, že přes frekventovanou ulici Krejčího vede po celé
délce pouze jediný přechod (naproti DPS), a ten je pro obyvatele domů z lokality Zeleného
Údolí a Nové Rudy příliš vzdálený a tudíž nepoužitelný. Přitom trasa k Základní škole
Dobiášova a autobusové zastávce je hojně využívána dětmi v průběhu školního roku.
Rekonstrukce za 300 tisíc korun se dočká hokejbalové hřiště v Jáchymovské ulici ve
Františkově. Hřiště v majetku Statutárního města Liberce je v současnosti ve špatném
technickém stavu, kdy oplocení kolem plochy a tribuna (střídačka pro hráče) již nevyhovuje
platným bezpečnostním normám. Samotná hrací plocha je v pořádku. Rekonstrukci se
rozhodla provést na vlastní náklady Teplárna Liberec, a. s., která po provedení oprav předá
předmětnou stavbu Statutárnímu městu Liberec zpět do správy a bude zařazena do jeho
majetku. To zajistí Smlouva o smlouvě darovací budoucí, jejíž uzavření nyní schválila rada
města. Statutární město Liberec se nebude na opravě hřiště finančně podílet. Rekonstrukce
zahrnuje zejména montáž nových prvků mantinelů a nátěr nosných ocelových sloupů
mantinelů, zámečnické práce na opravě střídaček, obnova nátěrů čar a brankovišť, rozdělení a
vyznačení hrací plochy čárami, aj. Hřiště bude bezplatně přístupné veřejnosti.
V Liberci 29. srpna 2012

