V Liberci 22. května 2013

Tisková zpráva
po 10. Radě města Liberec
Bezmála padesát bodů měla na svém programu 10. schůze Rady města Liberec, která se konala
v úterý 21. května 2013.

Okresní soud v Liberci nevyhověl návrhu společnosti Eltodo na nařízení předběžného
opatření
Bod č. 2: Zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření
Další snaha společnosti ELTODO – CITELUM, s.r.o. docílit pokračování smlouvy o správě veřejného
osvětlení a světelných křižovatek se Statutárním městem Liberec na zajišťování veřejného,
slavnostního a speciálního osvětlení a světelné signalizace vyzněla naprázdno. Již třetí návrh na
vydání předběžného opatření, podaný společností ELTODO – CITELUM, s.r.o. 30. dubna tohoto roku
po zamítnutí předchozího obdobného návrhu, Okresní soud v Liberci svým usnesením ze dne 7.
května 2013 zamítl. V návrhu se společnost ELTODO – CITELUM, s.r.o. opakovaně domáhala toho,
aby byla městu Liberci uložena povinnost platit této společnosti za služby údajně poskytnuté na
základě smlouvy. Dále se v návrhu společnost ELTODO domáhala toho, aby byla městu Liberci
uložena povinnost připojit světelné signalizační zařízení ve městě zpět k dopravní řídící ústředně
SWARCO VRS 5000, a k tomu zdržet se zásahů do provozu světelného signalizačního zařízení ve
městě Liberec, jakož i jeho odpojování od ústředny SWARCO VRS 5000 až do okamžiku právní moci
rozhodnutí ve věci samé.
Smlouvu se společností ELTODO – CITELUM, s.r.o. o poskytování služeb veřejného osvětlení a
světelné signalizace uzavřelo Statutární město Liberec 31. května roku 2006. Od smlouvy město
odstoupilo k 31. prosinci 2012. Společnost ELTODO – CITELUM, s.r.o. napadla odstoupení od smlouvy
ze strany města Liberce soudní žalobou, kterou se domáhá určení, že právní vztah mezi městem
Liberec a společností ELTODO – CITELUM, s.r.o. trvá i po 31. prosinci 2012, a že je odstoupení města
od smlouvy neplatné. Město Liberec po soudním zamítnutí dalšího návrhu na nařízení předběžného
opatření přebralo svůj majetek od společnosti ELTODO – CITELUM, s.r.o. . Informaci o zamítnutí
návrhu na nařízení předběžného opatření vzali radní na vědomí.

Přemnožení holubů se na sídlišti nepotvrdilo. Radnice přesto vyzývá k opatřením
Bod č. 12: Vyhodnocení monitoringu populace městských holubů v Liberci, sídliště Rochlice
Na největším libereckém sídlišti se zatím holubi nepřemnožili a jejich počet nevyžaduje regulační
zásah do holubí populace. Vyplývá to z monitoringu, který nechala radnice vypracovat
specializovanou společností na základě několika stížností obyvatel ze sídliště Rochlice.

Kontrola proběhla v zimních měsících, kdy se sem holubi vraceli z důvodu dostatku potravy a
především možnosti nocování v podstřešních prostorách. Za přítomnost holubů v těsné blízkosti
domovů si mohou vlastníci panelových domů a bytů často sami. Umožňují, aby holubi v této lokalitě
mohli bezproblémově přežívat, například jejich přikrmováním a nedostatečným zabezpečením míst,
která holubi rádi zabydlují.

Uplynulá zima stála Liberec přes 50 milionů
Bod č. 15: Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2012 - 2013 ve městě Liberci
Nemilosrdná byla k městskému rozpočtu uplynulá dlouhá zima. Na údržbu místních komunikací
v zimním období 2012 – 2013 vynaložilo Statutární město Liberec 50.449.625,83 Kč včetně DPH.
Předešlá kratší zima vyšla o přibližně 20 milionů levněji. Mezi nejdražší měsíce patřil stejně jako vloni
únor. Například zatímco vloni stála město zimní údržba za měsíc duben jen 45 tisíc korun, letos to
bylo přes 1,4 milionu.
Letošní zimní období bylo na sníh bohatší. S posypem zasahovali silničáři letos 102 dní, vloni 77 dní.
Podobně rozdílná je i statistika počtu dní spadu sněhu a počtu ujetých kilometrů sypači – letos
46 809, vloni 31 011 kilometrů.
Město hledá cesty jak ušetřit a zároveň zachovat nastavený standard kvality zimní údržby. Uvažuje
proto například o zavedení systému silniční meteorologie. Technické služby by získaly přehled o
aktuálních klimatických podmínkách v jednotlivých částech města. Město Liberec by zase mělo
možnost kontroly, zda byla použita správná technologie zimní údržby (například pouze pluhování
místo posypu). Zavedení takového systému by přispělo k úspoře finančních prostředků jak města, tak
společnosti TSML a.s.
Stejně jako v loňském roce využíval magistrát pro kontrolu prováděné zimní údržby on-line sledování
vybraných vozidel vybavených zařízením GPS. Kontrolovat tak mohl trasy vozidel, množství použitého
posypového materiálu i včasné zahájení údržby. Díky novému zařízení na lžíci nakladače se dalo v
letošním roce dohlížet také na množství použitého posypového materiálu.

Rozpočtové opatření pomůže vyrovnat chybějící příjmy v hospodaření města
Bod č. 16: Návrh rozpočtového opatření č. 3 SML na rok 2013
Statutární město Liberec čeká klíčové rozhodnutí. Zastupitelé budou na svém květnovém zasedání
projednávat návrh rozpočtového opatření, schválený radou města, který vyrovná výpadek v příjmech,
způsobený neuskutečněnými prodeji městského majetku. Nyní je jisté, že prodej letiště a TSML se
letos neuskuteční, a roční rozpočet města musí být vyrovnaný. Proto byla v první řadě zrušena
rezerva ve výši zhruba 100 milionů korun. Návrh rozpočtového opatření pro zajištění vyrovnaného
rozpočtu předpokládá kromě výše uvedeného dále také úsporná opatření – snížení výdajů jak
běžných provozních, tak i snížení částky, určené pro účelové fondy města. Současně s tím navrhuje
rada uzavření dalšího kontokorentního úvěru, a to především pro vyrovnání nerovnoměrného
naplňování příjmů rozpočtu.

Infocentrum nabízí vstupenky i na Benátskou noc
Bod č. 35: Smlouva o zajištění prodeje vstupenek mezi Statutárním městem Liberec a společností
ELSET s.r.o.
Vzhledem k pozitivnímu rozvoji městského rezervačního systému eVstupenka v posledních letech,
zejména díky rostoucímu počtu pořadatelů akcí, zapojených do systému, a tím i rozšíření nabídky,
upravují nyní společnost ELSET a Statutární město Liberec stávající smlouvu o zajištění prodeje
vstupenek. Nová smlouva usnadní zařazování dalších pořadatelů do systému. Mezi prodejní místa
patří také městské informační centrum v budově nového magistrátu, které například už nyní nabízí
předprodej vstupenek na letní hudební festival Benátská noc. Portál eVstupenka umožňuje lidem
z pohodlí domova on-line zakoupit nebo rezervovat vstupenku na vybrané kulturní, sportovní či jiné
podobné společenské akce. Více informací na www.infolbc.cz a www.evstupenka.cz.

Liberec získá dotaci na rozšíření kamerového systému
Bod č. 49b: Státní účelová dotace MV ČR - "Liberec - Rozšíření MKDS - III. etapa"
Na bezpečnost v ulicích Liberce dohlédne další kamera. V rámci programu prevence kriminality, který
letos v lednu schválili městští zastupitelé, rozšíří město svůj kamerový systém. Získá na to dotaci od
Ministerstva vnitra České republiky ve výši 339 000 korun. Městská policie Liberec ze svého rozpočtu
uhradí spoluúčast ve výši 38 000 korun. Realizaci projektu a finanční spoluúčast musí ještě schválit
zastupitelstvo města. Novou kameru nechá městská policie nainstalovat na sídlišti Kunratická, kde
ohlídá hlavně zaparkované automobily. V současnosti čítá městský kamerový systém 23 kamer. Další
čtyři kamery přibydou ještě letos na sídlišti Rochlice.

Realizovat e-aukci, tedy sdružený nákup energií pro domácnosti, mají zájem tři firmy
Bod č. 53: Různé – III. Informace, E-aukce energií pro domácnosti
Statutární město Liberec v nedávné době představilo svůj záměr uspořádat e-aukci energií pro
domácnosti, v níž by jednotliví zájemci mohli ušetřit část svých nákladů za elektřinu či plyn. Jednotlivé
domácnosti by své potřeby sloučily v jeden velký balík, který by byl soutěžen na principu takzvaného
sdruženého nákupu komodit. Následně by byl vybrán dodavatel nejlevnější energie nebo plynu na
příští 2 roky. Vedení města oslovilo pět firem, které se zabývají realizací e-aukcí. Z nich svůj zájem o eaukci projevily čtyři společnosti. Město se chystá pro tento projekt vyčlenit jednu kancelář, a firma,
která bude vybraná s nejlepší nabídkou, pak zde bude moci realizovat sběr dat a e-aukci na území
Liberce. Výběr společnosti se předpokládá v červnu. V té době by měl být už také znám podrobný
harmonogram realizace e-aukce. Levnější energie by mohly domácnosti začít nakupovat už na
podzim tohoto roku.
Komoditní nákup energií na elektronické burze realizovaly pro své občany už Říčany a Praha 6. Další
města, například Benešov, Opava, Šenov nebo Beroun e-aukci energií pro občany nyní rozjíždějí.

