
 

Tisková zpráva 
 

 

po 15. Radě města Liberec 
 

 

Téměř pět desítek bodů mělo na svém programu 15. zasedání Rady města Liberec, které 

se konalo v úterý 18. září 2012. 

 

Statutárnímu městu Liberci se v letošním roce daří navyšovat počet míst v mateřských 

školách. K 1. lednu 2013 přibydou 3 nová místa v Mateřské škole Kytička v Burianově ulici 

na celkových 220 míst. Odbor školství a kultury hledá i nadále všechny možnosti vedoucí k 

navýšení kapacity ve školkách zřizovaných městem. Dalších 14 míst proto vznikne v MŠ 

Čtyřlístek, odloučeném pracovišti Věkova. Od počátku letošního roku zajistilo město Liberec 

celkem 58 nových míst. Díky provedeným stavebním úpravám navýšilo město letos kapacitu 

Mateřské školy Delfínek o 26 míst (z 50 na 76 míst), Mateřské školy Klášterní o 10 míst (ze 

174 na 184 míst) na odloučeném pracovišti v Husově ulici, Mateřské školy U Bertíka o 5 míst 

(z 95 na 100 míst) a MŠ Jablůňka o 17 míst. V současné době je tedy kapacita předškolních 

zařízení na území SML 3375 dětí, z toho 2995 míst nabízí 31 mateřských škol zřizovaných  

SML a cca 380 míst 18 zařízení jiných zřizovatelů. Počet dětí ve věku 3 – 6 let na území SML 

(bez MO Vratislavice nad Nisou) je cca 3240 dětí.  

 

Nové bezpečné přechody pro chodce, které nahradí současné nevyhovující, vzniknou na dvou 

místech v Liberci ještě do konce letošního roku. Výstavba a rekonstrukce přechodů bude 

financovaná převážně ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury. Tyto 

instituce letos vyhlásily iniciativu „Bezpečný přechod“, jejímž cílem je odstraňování 

nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy, a to právě cestou úpravy přechodů. Město 

Liberec vytipovalo nevyhovující přechody v ulici Sokolská (u Ambiente) a v ulici Zhořelecká 

(za Malým divadlem) na křižovatce s ulicí Pavlovická. Obě žádosti byly následně úspěšně 

schváleny. Odhadované náklady na každý přechod jsou cca 1 milion korun, přičemž některé 

části akce bude zajišťovat SML. Pro město se předpokládají výdaje ve výši cca 100 tisíc 

korun na každý projekt. Tyto výdaje budou částečně pokryty dotačními prostředky. Celou 

akci bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic, které má dotčené silnice ve správě. Dle návrhu 

by měl nový přechod u Ambiente nahradit dva dosud sloužící nevyhovující přechody, kde 

došlo v posledních letech k několika srážkám automobilu s chodcem s těžkými následky. K 

podobným nehodám dochází i na křižovatce v ulici Zhořelecká.  

 

Rada města schválila zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2011. 

Celkem město přidělilo v pěti kolech 4,350.872 korun. Z této částky se vrátilo nevyčerpaných 

40.910 korun (žadatelé buď nemohli dodržet účel čerpání dotace, nebo celou dotaci 

nevyužili). V prvním kole vypsaném pro veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

město vyhovělo 61 žadatelům o dotaci, mezi které rozdělilo ze sportovního fondu 849.700 

korun. V druhém kole město rozdělilo 12 příjemcům 194.000 korun určených na pravidelnou 

sportovní činnost. Ve třetím kole bylo na úspěšnou reprezentaci města rozdáno 16 příjemcům 

749.000 korun. Čtvrté kolo sloužilo k částečnému pokrytí investičních nákladů sportovních 

organizací a mezi 60 příjemců bylo rozděleno celkem 1,801.172 korun. Páté kolo město 



vypsalo na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce pro druhou polovinu roku a 

vyhovělo 73 žadatelům, kterým rozdělilo 757.000 korun. 

 

V současnosti SML vypisuje na návrh správní rady sportovního fondu již čtvrté kolo pro 

letošní rok. Peníze z tohoto kola poslouží na jednorázové, náborové a propagační akce konané 

v období od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013 s termínem uzávěrky v úterý 9. října 2012 do 

12.00 hodin. Pro letošní rok schválilo zastupitelstvo města v červnu navýšení příspěvku 

sportovního fondu v celkové výši 5,315.000 korun v poměru 75% na pravidelnou sportovní 

činnost mládeže a 25% na jednorázové, náborové a propagační akce. 

 

Více jak půl milionu korun se podařilo SML ušetřit při výběrovém řízení na dodavatele 

nového kamerového systému v rámci projektu „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“. 

Maximální cena předmětu veřejné zakázky činila 2 103 828,- Kč bez DPH. Vítězná nabídka 

byla podána ve výši 1 592 142,- Kč bez DPH, a to firmou NWDC Company spol. s r.o. 

Podání nabídek do výběrového řízení bylo ukončeno 28. 8. 2012. Zadavatel oslovil celkem 

pět firem. Do výběrového řízení se nakonec přihlásily tři. Už při otevírání obálek byl 

hodnotící komisí jeden z uchazečů vyřazen, protože předložil nepodepsaný návrh smlouvy 

(tedy nepředložil závaznou nabídku). Zakázka je součástí IPRM Liberec – Revitalizace 

sídliště Rochlice z Integrovaného operačního programu. Dotační podíl 85 % činí 1 353 321,- 

Kč bez DPH, podíl investora pak 238 821,- Kč bez DPH.  Dosud dohlížely na bezpečnost a 

pořádek na sídlišti Rochlice jen 3 kamery, k těmto bodům v rámci nového kamerového 

systému přibydou další čtyři. Projekt by měl být dokončený do konce roku 2012. 

 

Město Liberec bude i zemní plyn, stejně jako elektrickou energii, nakupovat centrálně na 

burze. Záměr centralizovaného nákupu zemního plynu prostřednictvím Českomoravské 

komoditní burzy Kladno schválila na svém posledním zasedání Rada města. Cílem je ušetřit z 

rozpočtu na spotřebě plynu co nejvíc peněz. Město Liberec vyhledá další možné odběratele, s 

nimiž vytvoří společnou „skupinu město“, která bude na burze poptávat nejvýhodnějšího 

dodavatele zemního plynu. Obchod na burze je považovaný za nejtransparentnější ze všech 

možných soutěží. Komoditní burza je pak zárukou obchodu za objektivně nejlepší možnou 

cenu na trhu v daném čase. Celý proces probíhá jednoduše a oproti běžnému postupu ve 

zkrácených lhůtách v rámci burzovních pravidel. Město Liberec se pokusí oslovit co nejvíce 

okolních obcí a měst. Čím vyšší kumulované množství plynu, tím je zakázka zajímavější pro 

dodavatele a tudíž vede k nižší vysoutěžené ceně. Už v minulosti realizovalo Statutární město 

Liberec centralizovaný nákup silové elektrické energie. V porovnání s předchozími platbami, 

kdy si každá obec kupovala elektřinu sama, ušetřila celá skupina 3,9 milionu korun, z toho 

město Liberec celkem 3 miliony korun. 

V Liberci 19. září 2012 


