
V Liberci 19. června 2013 

 

Tisková zpráva 
po 12. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Sedm desítek bodů měla na svém programu 12. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý 

18. června 2013.  

 

Nové směrové značky navedou cyklisty na nákup  

Bod č. 4: Přijetí daru – informativní směrové značky, cyklotrasa NC Géčko 

Po nové cyklotrase se už mohou vydat cyklisté v Liberci, a nejen za nákupy. Cyklotrasa začíná  

na mostě v Londýnské ulici u cyklostezky U Nisy (č. 14 A), dále povede ulicemi Dožínková, Železniční, 

Ostašovská a po projetí kruhových objezdů u Nákupního centra Géčko pokračuje do Ostašova. 

Cyklotrasa myslí také na cyklisty mířící do Géčka nebo do centra města z druhé strany. Napojí se na 

stávající cyklotrasu Odra–Nisa (č. 14) a povede cyklisty po ulici Obchodní.  

Informativní směrové značení nainstalovalo na jedenácti místech ve městě Obchodní a společenské 

centrum Liberec, s.r.o. Firma také zajistila veškeré nezbytné kroky k povolení a značení darovala 

Statutárnímu městu Liberec. Radní přijetí daru v odhadované hodnotě daru je 20 000 korun schválili. 

 

Město Liberec bude žádat stát o dotaci na úhradu škod, způsobených povodněmi 

Bod č. 19a: Povodňové škody na komunikacích, včetně příslušenství, ve vlastnictví Statutárního města 

Liberec. Založení projektů 

Necelou třicítku škod napáchaly povodně ze začátku června tohoto roku na majetku Statutárního 

města Liberce. Mezi největší patří například podemletá železobetonová nábřežní zeď a kamenná čela 

propustku v ulici Hraběcí (odhadnutá škoda činí 2,5 milionu korun),  neprůchodné zatrubnění 

vodoteče posunu trubek v téže ulici (škoda 1,2 milionu korun), dále zborcený propustek a poškozená 

krajnice v ulici Rampasova (486.420 korun), zřícená čela propustku a poškozená krajnice v ulici 

Lukášovská (174.845 korun), utržení krajnice pod komunikací, nestabilní svah - ulice U Podjezdu 

(344.850 korun) nebo podemletá komunikace v délce 25 metrů v ulici Na Výběžku (929.882 korun). 

Celkové škody jsou odhadnuty na 12.074.356,- Kč. Rada města Liberce vzala na vědomí soupis 

povodňových škod na místních komunikacích a schválila založení zakázky a další kroky, které povedou 

k co nejrychlejší opravě. Financování bude zajištěno z rozpočtu Statutárního města Liberce na rok 

2013 s tím, že ze strany města bude v souvislosti s úhradou nákladů na odstranění povodňových škod 

požádáno o státní dotaci. Jedná se o dotaci, poskytovanou Ministerstvem dopravy ČR  

a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Stavební práce budou provedeny ještě v roce 2013. 



Liberec se kvůli výpadku kapitálových příjmů z prodeje majetku města jistí dalším 

kontokorentem 

Bod č. 21: Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka a. s. 

Výpadek v příjmech z nerealizovaného prodeje městského majetku (Letiště a TSML) přiměl vedení 

Statutárního města Liberce k nutným opatřením. Vedle značných úspor na odborech magistrátu  

a v příspěvkových organizacích města a čerpání rezervy bude radnice řešit schodek v rozpočtu novým 

kontokorentním úvěrem, aby nebyla ohrožena platební schopnost SML. Na začátku 2. pololetí bude 

totiž nutné splatit celý RVG úvěr u VÚB, který byl v minulosti použit nejen na předfinancování 

projektů, k čemuž byl prioritně určený, ale i jako zdroj příjmů. Nesplacená jistina bude činit zhruba 50 

milionů korun. Aby město předešlo jakýmkoli problémům, musí mít připravené vlastní krytí. Proto 

vedení města hledalo možnost dalšího úvěru. Nový kontokorent ve výši 40 milionů korun je ochotna 

Statutárnímu městu Liberci poskytnout PPF banka s fixní úrokovou sazbou 3,95 p. a., nulovým 

poplatkem za zpracování a za podmínky ručení nemovitostmi. Do zástavy bance půjde budova ZUŠ  

a Zdravotnické středisko Rynoltická v Machníně. Finance z kontokorentu bude moci město čerpat 

opakovaně s tím, že k jeho vyrovnání (splatnosti) je termín jeden rok. Vedení města předpokládá, že 

bude ročně čerpat finance zhruba do výše poloviny limitu. Účelem nového úvěru není zvýšit 

příjmovou stránku rozpočtu, ale stabilizovat ji. Aktuálně využívá SML kontokorent, poskytnutý Českou 

spořitelnou, a to ve výši 40 milionů korun.  

 

Do oblíbeného Radničního sklípku se po letech opět vrátí restaurační ruch 

Bod č. 23. VII – Pronájem nebytových prostor: Majetkoprávní operace 

Vzkřísit po letech k životu někdejší oblíbenou stylovou hospůdku v Radničním sklípku v suterénu 

radnice se nyní rozhodlo vedení města Liberce. Našlo společnost, která má záměr zde provozovat 

restauraci. Radniční sklípek pronajme město společnosti TERRA FELIX, která provozuje 

znovuobnovený pivovar ve Frýdlantu. Společnost získá prostory na dobu neurčitou s podmínkou, že 

každý rok musí spolu s nájemným zaplatit předem zálohy na energie v minimální výši 650.000,- Kč. 

Dále je společnost povinna provést veškeré úpravy v Radničním sklípku (rekonstrukce kuchyně) na 

vlastní náklady. Bude současně podporovat regionálních produkty a spolupracovat se SML při 

propagaci a návštěvách hostů.  

Z historie Radničního sklípku: Už v roce 1893, a to ještě před zprovozněním úřednických prostor 

nově postavené liberecké neorenesanční radnice, byla v jejím suterénu otevřena restaurace Radniční 

sklípek. Přilehlé prostory byly tehdy využívány jako vinný a pivní sklípek, a částečně i jako sklad uhlí. 

Po 2. světové válce zde sídlila pivnice Parlament. Sklípek fungoval bez přerušení úctyhodných 100 let. 

Na začátku 90. let minulého století jej poničila velká havárie kanalizace, po níž byl sklípek několik let 

uzavřený. Po komplexní rekonstrukci převzal restauraci v roce 1998 do nájmu Krušovický pivovar  

s tím, že část nákladů na rekonstrukci (7,5 milionů korun) splácel podnik jako součást nájmu. Prostory 

ovšem pivovar opustil už v roce 2003, neboť splácení rekonstrukce v souvislosti s vysokými náklady za 

energie, zejména za teplo a elektřinu, byly pro podnik příliš vysoké. Město Liberec převzalo vyklizené 

prostory v roce 2004. V roce 2007 liberečtí zastupitelé odsouhlasili nové využití sklípku. Do jedné 

části sklepních prostor byla po nezbytných úpravách přestěhována z Domu klavíru na Šaldově 

náměstí legendární Malá výstavní síň, vybudovaná libereckými fotografy svépomocí v roce 1975. Po 



přestěhování v roce 2008 byla přejmenována na Galerii U Rytíře. Velký sál restaurace, bývalá pivnice 

Parlament, se proměnila v reprezentativní výstavní a společenský sál. Název Radniční sklípek těmto 

prostorám zůstal dodnes.   

 

Referendum by se mohlo konat letos na podzim  

Bod č. 46: Návrh přípravného výboru na konání místního referenda 

Začátkem letošního října by mohli Liberečané zamířit k volebním urnám. Konalo by se místní 

referendum proti případnému prodeji nebo pronájmu letiště, technických služeb nebo městských 

pozemků a nemovitostí. Rada města vzala na vědomí návrh přípravného výboru a doporučuje 

zastupitelstvu města stanovit den konání referenda podle zákona v termínu do 90 dnů po dni jeho 

vyhlášení, tedy dne 4. 10. 2013 v čase od 10.00 do 20.00 hodin.  

Dnem vyhlášení místního referenda se rozumí první den vyvěšení usnesení zastupitelstva města na 

úřední desce magistrátu. Přičemž toto usnesení má být vyvěšeno neprodleně po rozhodnutí 

v zastupitelstvu, prakticky po nezbytném ověření zápisu. Tedy do deseti dnů po skončení zasedání. 

Přípravný výbor odhadl náklady spojené s provedením místního referenda na 1 238 000 korun. 

Odhad libereckého magistrátu je však o 300 až 400 tisíc vyšší. V případě konání místního referenda 

souběžně s dvoudenními celostátními volbami se pak náklady mohou vyšplhat až na 2 600 000 korun. 

V této souvislosti bude proto zapotřebí ještě letos promítnout veškeré náklady do rozpočtu města 

rozpočtovým opatřením.  

 

Sdružený nákup energií pro občany bude realizovat společnost A – TENDER 

Bod č. 70a: Vyhodnocení poptávkového řízení „E-aukce pro občany SML“ 

Radní města Liberce vybrali společnost A – TENDER jako vítěze poptávkového řízení „E-aukce  

pro občany SML“. Pro realizaci sdruženého nákupu elektrické energie a zemního plynu, otevřeného 

běžným uživatelům, oslovilo vedení města několik potenciálních dodavatelů. Jediným objektivním 

kritériem výhodnosti byla přitom platba za poskytnutí prostor, vybavení a mediální součinnosti – 

nejedná se tedy o veřejnou zakázku v pravém slova smyslu. Dodavatel totiž získá provizi od 

dodavatelů energií.  Společnost A – TENDER přišla s nejvyšší cenou. K nabídce elektronické aukce, 

díky které by mohli výrazně na energiích ušetřit také sami občané, přistoupila radnice po vlastních 

výborných zkušenostech se sdruženým nákupem energií na elektronické burze. Na ni vstoupilo město 

Liberec poprvé vloni na jaře. Nákupem elektřiny pro město a příspěvkové organizace na druhou 

polovinu minulého roku a rok 2013 se radnici podařilo ušetřit tři miliony korun. Další třetinu nákladů, 

zhruba čtyři miliony, ušetří letos město při e-aukci zemního plynu.  

Nákup pro občany bude vypadat tak, že své potřeby sloučí zájemci – jednotlivé domácnosti v jeden 

velký balík, a ten pak bude soutěžen na principu sdruženého nákupu komodit. Vedení města 

předpokládá, že levnější ceny energií by mohli občané platit už od zimy letošního roku, se začátkem 

příští topné sezóny. Město vyčlenilo pro tento projekt jednu kancelář v přízemí historické radnice.  

V ní bude realizátor e-aukce sbírat data od libereckých občanů a následně uskutečňovat samotnou 

elektronickou aukci. 


