Tisková zpráva
po 19. Radě města Liberec
Více jak šedesát bodů mělo na svém programu 19. zasedání Rady města Liberec, které se konalo
v úterý 20. listopadu 2012.
Lokalita Lesní ulice – oprava komunikací – I. etapa - konečné vyúčtování díla
Více než 1 milion korun ušetřilo Statutární město Liberec na opravě komunikací ve veřejné zakázce
„Lokalita Lesní ulice – oprava komunikací – I. etapa“. Výsledná cena díla, provedeného zhotovitelem
stavby, pražskou společností COLAS CZ, byla ve výši 16.423.162,70,- Kč bez DPH (19.707.795,24,- Kč
včetně DPH). Přitom původní smluvní hodnota stavby činila 17.466.962,17,- Kč bez DPH
(20.960.354,60,- Kč vč. DPH). Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce ulic Mozartova (v celé
délce mezi ulicemi Vítězná a Lesní) a Javorová (I. etapa v rozsahu mezi ulicemi Horská a Purkyňova),
prováděná v návaznosti na opravu vodovodu a kanalizace prováděnou jejich vlastníkem, společností
SVS, a.s. V průběhu stavby bylo zjištěno, že budou nutné provést dodatečné stavební práce, které
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Současně došlo i na základě diskuzí s občany,
kterým se v jejich podnětech vyšlo vstříc, ke změně některých prací. Mezi pracemi, které zhotovitel
udělal navíc, bylo například třímadlové zábradlí v ulici Mozartova, provedené na základě žádosti o.s.
Staré Město pro větší bezpečnost zde procházejících školáků v ceně 142. 673,- Kč bez DPH. Naopak
bylo z projektu vypuštěno nakoupení nových žulových chodníkových obrub v ulici Mozartova – byly
použity obrubníky z vlastnictví SML, čímž se ušetřilo 352.901,20,- Kč bez DPH. Dále se například
ušetřilo tím, že z původního projektu byly vypuštěny kovové koše v ulici Mozartova coby ochrana
stromů – v celkové hodnotě 222 300,- Kč bez DPH. Ke zrušení požadavku ochrany stromů kovovými
koši došlo také v ulici Javorová.
Obecně závazné vyhlášky SML
Rada města projednala několik změn v obecně závazných vyhláškách města a jednu zcela novou. Jde
o vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Tím se rozumí
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje
nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou otevřenou nádobou s
alkoholickým nápojem. Zákaz se týká především centra města, městské památkové zóny, terminálu
MHD Fügnerova, apod., platí do vzdálenosti 100 metrů od škol, na zastávkách MHD a v okruhu 50
metrů od zastávky, v parcích, na dětských hřištích, a podobně. Výjimku představují předzahrádky
restaurací a dále dny 31. prosince a 1. ledna. Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna roku 2013, její
dodržování budou kontrolovat městští strážníci a pověření zaměstnanci SML. Za nedodržení vyhlášky
hrozí sankce (pořádková pokuta).

Radní projednali i návrh aktualizace další obecně závazné vyhlášky, kdy navrhují vypustit ze seznamu
111 míst, kde mohly být provozovány některé sázkové hry a loterie a podobné hry na území města,
hernu Edwards na Sokolovském náměstí. Po přísných kontrolách, které město Liberec provádí, se
tak počet míst snížil z původních celkových 154 na 110. Návrh budou ještě schvalovat zastupitelé.
Aktualizovaná byla i obecně závazná vyhláška, která vymezuje školské obvody spádových základních
škol v Liberci. V předloženém návrhu vyhlášky jsou doplněny nově vzniklé ulice v některých
spádových obvodech.
Upravena byla i obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě
Liberci. Na základě poskytnuté dotace městu Liberci došlo k navýšení počtu sběrných míst o místo v
Kateřinské ulici, ke změně adresy sběrného místa z ulice Bažantí na ulici Rovnou a z tohoto důvodu je
nezbytné aktualizovat stávající obecně závaznou vyhlášku č.9/2005. Došlo i k navýšení počtu
sběrných nádob na tříděný odpad. Tato vyhláška souvisí i s vyhláškou projednávanou již na minulé
radě města, která mění okruh poplatníků (doplňují se cizí státní příslušníci s povoleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem a fyzické osoby vlastnící byt nebo rodinný dům, pokud v nich není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba), stanovuje fixní sankce za dlužné poplatky za odpady a zároveň
ponechává i pro příští rok poplatek ve stejné výši, jako doposud, tedy 492 korun/rok/osobu. Obě
aktualizace vyhlášek musí ještě schválit zastupitelé.
Návrh zadání 68. B změny územního plánu města Liberec
Rada města nedoporučila změnit textovou část územního plánu o ochraně existujících ploch
doprovodné zeleně, hřišť a rekreačních zařízení na veřejném prostranství, které jsou využívané pro
účel krátkodobé rekreace. Rada města postupuje tento návrh k projednání zastupitelům. Buď
zastupitelé schválí zmírnění nařízení, nebo ponechají původní přísnou ochranu ploch veřejného
prostranství.
Dětské centrum Sluníčko dostane 30 tisíc
Sběr použitého oblečení se v Liberci vyplácí. Kromě toho, že se vyřazený textil dostává lidem, kteří ho
ještě využijí, získá nyní Statutární město Liberec peněžitý dar ve výši 30 tisíc korun od společnosti
DIMATEX CS. Firma již několik let provozuje v Liberci na své náklady na 33 místech sběrné kontejnery
na textil. Městští radní navrhli dar poskytnout Dětskému centru Sluníčko (do roku 2008 kojenecký
ústav a dětský domov). DC Sluníčko, které je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec,
poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození
do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo
sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.
Na bezbariérovou trasu od radnice k nemocnici se již chystá stavební povolení
Pohodlnějšího a zejména bezpečnějšího pohybu mezi historickou budovou radnice a Krajskou
nemocnicí Liberec se dočkají imobilní občané v Liberci. Město na základě konzultace s Národním
institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu upravuje trasu, která bude vhodná i pro
vozíčkáře a povede přes Šaldovo náměstí (zastávka MHD), Husovou ulicí kolem nemocnice, až ke
křižovatce s Klášterní ulicí, kde sídlí pavilon kožního a infekčního oddělení. Úprava zahrnuje zejména

úpravy chodníků a přechodů pro chodce. Projekt nyní magistrát připravuje k vydání stavebního
povolení a podá žádost o dotaci na akci ze Státního fondu pro dopravní infrastrukturu.
Hokejbalové hřiště je po rekonstrukci
Zcela novou tvář dostalo hokejbalové hřiště v Jáchymovské ulici ve Františkově. Rekonstrukci za
321.879 korun provedla na své náklady Teplárna Liberec, a. s. v rámci projektu Zelená pro Františkov,
který má za cíl zkvalitnit životní prostředí na zdejším sídlišti. Teplárna už předala hřiště zpět do správy
Statutárnímu městu Liberec a nyní bude znovu zařazeno do jeho majetku. Město Liberec se na
opravě nijak finančně nepodílelo. Celé hřiště se změnilo k nepoznání; původní zchátralé dřevěné
mantinely nahradily vodovzdorné desky a místo rezavého pletiva obepínají hrací plochu ochranné
sítě. Proměnou prošly také střídačky, kde jsou nyní hráčům k dispozici nové lavičky. Přibylo i
zastřešení.
Sportovci získají ještě letos téměř 4 miliony korun
Bezmála 4 miliony korun rozdělí ještě letos Statutární město Liberec ze svého Sportovního fondu
mezi místní sportovní organizace, kluby nebo spolky. Do letošního 5. kola s uzávěrkou 23. října 2012
se přihlásilo téměř sedmdesát žadatelů. Přidělené dotace využijí na pravidelnou sportovní činnost
mládeže (tj. pronájem sportovišť a tělocvičen, provozní náklady nebo nákup sportovního investičního
majetku). V letošním roce již SML přidělilo ze svého Sportovního fondu dotace ve výši 878.000 korun,
a sice na jednorázové náborové a propagační akce s termínem konání od 1. listopadu 2012 do 28.
února 2013. Celkem mělo SML pro rok 2012 ve Sportovním fondu k dispozici 5,315.000 korun
(navýšeno městským zastupitelstvem v červnu 2012 z původních 2,700.000 Kč).
Radní schválili navýšení příspěvku Divadlu F. X. Šaldy a Zoologické zahradě Liberec
Liberečtí městští radní odsouhlasili návrh osmého rozpočtového opatření pro rok 2012. Vyrovnaný
návrh počítá například s navýšením příspěvku Divadlu F. X. Šaldy ve výši 2,094.228 korun. Částku o
korunu vyšší dostane v případě souhlasu zastupitelstva Zoologická zahrada Liberec. Totožný návrh
byl předložen již na říjnovém jednání zastupitelstva, opozice jej však nepodpořila. Radní doufají, že
tentokrát budou opoziční zastupitelé natolik konstruktivní, že snahu podpořit divadlo a zoo schválí.

