Tisková zpráva
Po 3. zasedání Rady města Liberec

Tři desítky bodů mělo na svém programu třetí letošní jednání Rady města Liberec, které proběhlo
v úterý 31. ledna 2012.
Radní při zasedání schválili například uzavření veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města
Frýdlant. Spolupráce mezi oběma městy přinese mimo jiné rozšíření teritoria působnosti MP Liberec,
což bude mít za důsledek zvýšení bezpečnosti v celém regionu. Nezanedbatelný je i efekt finanční,
kdy díky sdružování prostředků dojde k optimalizaci obecních výdajů v regionu. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to na jeden rok.
Téměř 30 procent se podařilo Statutárnímu městu Liberec ušetřit ve výběrovém řízení na dodavatele
stavby "Parky Lidové sady II" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady". Oproti původnímu předpokladu,
který počítal s náklady 7,3 milionů korun, je výsledná cena o více jak 2 miliony nižší, a to 5,2 milionů
korun.
Zastupitelé minulý čtvrtek schválili zařazení projektů IPRM Liberec „Atraktivní a kvalitní život v
Liberci“ na indikativní seznam. V brzké době proběhne v sále zastupitelstva úvodní schůzka
představitelů jednotlivých projektů s manažerem IPRM. Na této schůzce bude SML chtít slyšet
informace o:
1)

vůli žadatele projekt/y realizovat/nerealizovat

2)

aktuálním stavu projektu (harmonogram realizace)

3)

aktuálním finančním plánu (k 1.1.2012)

4)

zajištění zdrojů na financování akce

5)

činnostech, které byly realizovány v rámci projektu v roce 2011

6)

případných potížích, na které žadatelé v přípravě/realizaci akce narazili

Cílem tohoto jednání je co nejlépe zmapovat stav dílčích projektů, aktualizovat finanční plán celého
IPRM a ten následně projednat s Regionální radou. Dále bude na programu způsob, jakým se bude
monitorovat průběh jednotlivých akcí, plnění dílčích úkolů, sankce plynoucí z neplnění apod.
Jedním z projektů na indikativním seznamu je i tramvajové muzeum. V posledních dnech se objevují
názory, že by bylo vhodnější areál LVT využít pro bydlení. O této možnosti SML uvažuje již několik
měsíců, i přesto však považuje vybudování tramvajového muzea za prioritní, a to i v souvislosti
s podporou technického vzdělávání mládeže. Na zbylé části areálu by město souhlasilo schválit záměr

bydlení a realizovat jej. To ovšem vyžaduje mimo jiné změnu územního plánu a zájem investorů. Ten
je však v současnosti utlumený.
Statutární město Liberec v nynějších mrazech vnímá situaci lidí bez domova a snaží se pro ně
zajišťovat dostatečnou kapacitu v místech, kde mohou přebývat v teple. Provozovatel městské
ubytovny v Kateřinkách Naděje, o.p.s. na základě dohody se SML rozšířil kapacitu formou přistýlek.
Pokud nebudou postačovat, mohou zde mrazivé dny i noci přečkat lidé také na židlích. Mimořádně
nebudou odmítnuti ani v případě nezaplacení dvacetikorunového poplatku. Jestliže současný počet
míst přestane být dostačující, je Naděje schopná zajistit čtyřiadvacetihodinový provoz ve stacionáři ve
Valdštejnské ulici. Městská policie byla požádána o nejvyšší možnou součinnost, kterou přislíbila.
Například bude lidi bez domova aktivně informovat o možnostech ubytování.

V Liberci 1. února 2012

