Tisková zpráva
Po 8. zasedání Rady města Liberec
Osmé zasedání Rady města Liberec v letošním roce mělo na programu téměř šedesát bodů.
Konkrétnější podobu například dostal projekt rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru, patřící
k Základní škole Sokolovská. Školní tělocvična je určena k celkové rekonstrukci, včetně odstranění
vlhkosti. Součástí projektu se stane i doplnění sportovního vybavení a zařízení. Podle připravovaného
projektu, který by se mohl v případě odsouhlasení ZM zahrnout do indikativního seznamu IPRM, by
došlo k výměně střešní krytiny, zateplení celého objektu, výměně všech oken a vnějších dveří,
výměně všech vnitřních výplní otvorů, rekonstrukci sociálních zařízení, výměně podhledu v tělocvičně
a zároveň její podlahy. Opravy by se dočkaly i omítky a kompletně by se vyměnily rozvody instalací.
Předběžně odhadnuté náklady projektu se šplhají ke dvaceti milionům.
Radní dali zelenou i projektu, díky kterému Liberečané opět po letech najdou v areálu bývalého
lesního koupaliště potřebné osvěžení a odpočinek. Tentokrát v novém areálu, který bude sloužit
kromě rekreace též pro ekologické vzdělávání. I na základě debat s veřejností, kterou budoucí řešení
oblíbeného místa nenechává chladnou, odsouhlasila Rada města Liberec projekt SEV Divizna, na který
je možné čerpat prostředky z Evropské územní spolupráce tzv. Cíl 3. Ty by měly činit 85 % nákladů.
Předpokládané pořizovací náklady v hodnotě 25-30 milionů korun přinesou Liberečanům přírodní
vodní plochu o velikosti přibližně bývalého bazénu, s filtrační zónou, okrasnou břehovou zónou,
volnou travnatou plochu ke slunění, volnou multifunkční plochu pro sportovní vyžití a budovu na
základech bývalých šaten pro Infocentrum, přednáškový sál, kanceláře Městských lesů, WC pro
veřejnost. Součástí areálu se stanou i naučné stezky
Že zmiňované a diskutované navýšení ceny u stavby bazénu nemusí být a nebude konečným,
dokazuje i další jednací řízení bez uveřejnění, v rámci něhož při dopracovávání projektové
dokumentace a změnám v projektu naopak tentokrát dochází ke snížení ceny díla, a to výraznému.
Poměrem víceprací a méněprací se podařilo snížit cenu o zhruba 312.000,- Kč.
Důkladnější letní čištění komunikací provedou v letošním roce Technické služby města Liberce.
Statutární město Liberec vyčlenilo letos ze svého rozpočtu na tento úklid osmnáct milionů korun. To
je o čtyři miliony korun více, než částka vynaložená v minulém roce. Toto navýšení se projeví
především v ručním mytí komunikací, které bylo v posledních letech značně omezeno, zejména na
sídlištích. Častěji bude také probíhat strojní metení ulic. Radou města schválený Operační plán
letního čištění zahrnuje strojní úklid po zimním období, tak jak to vlastníkům komunikací ukládá
zákon a pozemních komunikací, odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích města, ruční mytí
komunikací, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí
a případné doplnění bahenních košů, sběr psích exkrementů či chemický postřik chodníků a
komunikací.

Rada města zřídila Komisi pro rozvoj a strategické plánování. Ta nahradí Komisi pro rozvojové
projekty a výběr investorů, kterou radní na své letošní březnové schůzi zrušili a její členy odvolali.
Nyní je potřeba zajistit výběr členů nové komise, jejichž počet by měl být maximálně 13. Komise
by měla zahájit svoji činnost od září letošního roku.

Rada města připravila klíč k rozdělení finanční částky z odvodu loterií a jiných hazardních her. S
přihlédnutím k plošnému společenskému dopadu negativních sociálně-patologických jevů
navrhuje Rada města rozdělení těchto kompenzačních plateb do čtyř oblastí, konkrétně sportu
40%, kultuře 20%, sociální oblasti 20% a zbylých 20 % bude určeno na investice do sportovních a
kulturních zařízení a další infrastruktury města. Tyto prostředky přijdou na účet města závěrem
května 2012 a budou předmětem rozpočtového opatření v červnu 2012. Nyní o tomto klíči bude
jednat zastupitelstvo města dne 26.04.2012. Je nutné postupovat dle transparentních, rovných,
kontrolovatelných a nediskriminujících pravidel tak, aby byly uspokojeny co nejširší veřejné
zájmy.

V Liberci 18. dubna 2012

