V Liberci 17. července 2013

Tisková zpráva
po 13. schůzi Rady města Liberec
Dohromady 55 bodů měla na svém programu 13. schůze Rady města Liberec, která se konala
v úterý 16. července 2013.

Zvýšit bezpečnost ve městě pomůže další kamera městské policie
Bod č. 3: Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového kamerového bodu
Další kamera, napojená na distribuční centrum a operační středisko v budově Městské policie
Liberec, bude dohlížet na pořádek a bezpečnost ve městě. Vypsání veřejné zakázky na dodávku
nového kamerového bodu a instalaci schválili liberečtí radní. Zřízení nové kamery přijde na 377.000
korun, včetně DPH, s tím, že 339.000 korun by měla pokrýt dotace od Ministerstva vnitra ČR. Finanční
spoluúčasti města Liberce bude činit 38.000 korun. Projekt, nazvaný Liberec-Rozšíření MKDS – III.
etapa, je součást Programu prevence kriminality na rok 2013, který schválili liberečtí zastupitelé.
Nová kamera bude umístěna na ulici Olbrachtova na sídlišti Kunratická, na střeše jednoho
z panelových domů. Bude otočná, což znamená, že bude zabírat okruh až 360 stupňů. Především
bude monitorovat centrum služeb Luna, dále zdejší základní školu a parkoviště.
Jak uvedl vedoucí odboru prevence kriminality MP Liberec Petr Mládek, dosud veřejný pořádek a
bezpečnost na sídlišti Kunratická nestřeží ani jedna kamera. „Pokaždé, když žádáme stát o dotaci na
nový kamerový bod, uvádíme, jak je dané místo rizikové. Na Kunratické jsme zaznamenali v poslední
době především vzestup krádeží aut a poškozování majetku. Kamera bude mít funkci hlavně
preventivní. Máme zkušenost, že tam, kam ji umístíme, vždy klesne počet přestupků,“ řekl Petr
Mládek. Nová kamera by měla být instalována do konce října letošního roku. Městská policie Liberec
má dosud ve městě rozmístěno celkem 26 kamer.

Chodcům u Plazy bude v přebíhání silnice bránit nové zábradlí
Bod č. 22: Žádost o zřízení zábradlí podél nástupiště MHD, Palachova ul.
Už v příštím roce by mělo být po celé délce nástupního ostrůvku MHD v rušné ulici Palachova
postaveno nové zábradlí, které zamezí přebíhání silnice chodci mimo vyznačené přechody. O
vybudování zábradlí požádala město Policie ČR, dopravní inspektorát, kvůli nebezpečným situacím,
k nimž zde v důsledku přebíhání chodců přes tři pruhy silnice dochází. Záměr postavit zde zábradlí,
které by vedlo podél ostrůvku od přechodu na Šaldově náměstí až po křižovatku v blízkosti hotelu
Zlatý Lev, schválili liberečtí zastupitelé. Zábradlí bude dlouhé 125 metrů a předpokládaná cena
dosahuje 726.000 korun. Veřejnou soutěží se ale zřejmě podaří cenu výrazně snížit. Radní schválili

nyní záměr postavit podél ostrůvku zábradlí, poté bude vyhotovena projektová dokumentace a až
následně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

Město schválilo pomoc pro seniory a Linku bezpečí. Podpoří také benefici na Grabštejně
Body č. 35, 36, 37 a 53: Poskytnutí příspěvků organizacím
Finanční příspěvek pro činnost několika organizací, jež se starají o seniory a další občany, kteří
potřebují pomoc druhých, schválili liberečtí radní. Občanskému sdružení Jirka Krytinář – lidem tak
město přispěje částkou 8.000 korun na pořad pro seniory, žijící v domech s pečovatelskou službou na
území města Liberce. Dalších 10.000 korun pošle město Lince bezpečí na krytí telefonické pomoci
dětem. Jim je k dispozici 24 hodin denně 100 odborných konzultantů. Podle ředitele Sdružení Linka
bezpečí Richarda Schinka stojí jedna hodina práce odborného konzultanta 2.100 korun. Ředitel
požadoval po městu přes 50.000 korun, radní ale odsouhlasili na provoz Linky bezpečí jen pětinu této
sumy. Další finanční pomoc, přesně 2.000 korun, poputuje do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí ve
prospěch liberecké rodačky, která zde nyní na sklonku života žije. Statutární město Liberec také
přispěje na Benefiční koncert na hradě Grabštejn částkou 5.000 korun. Peníze získá obecně
prospěšná společnost Grabštejn – Benefiční koncerty.

Soutěží na poskytovatele mobilních služeb ušetří město až 4 miliony
Bod č. 48: Vyhodnocení zakázky "Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM"
Dalších významných úspor se podařilo dosáhnout vedení Statutárního města Liberce. Soutěží na
poskytování mobilních služeb město dosáhlo snížení nákladů až o 70 %. Během dvouletého kontraktu
tak konkrétně ušetří bezmála 4 miliony korun.
„Klíčem k úspěchu je korporátní koncept soutěže, kdy jsme spojili všechna potenciální telefonní čísla v
rámci skupiny Město a toto soutěžili najednou. Celá skupina čítá víc než 1.000 telefonních čísel. Toto
množství bylo pro dodavatele natolik zajímavé, že šel na ceny, před nedávnem zcela nemyslitelné,“
vysvětlil náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.
Shodou okolností nejlepší podmínky ze soutěžících mobilních operátorů nabídl stávající magistrátní
dodavatel telekomunikačních služeb, společnost T-Mobile Czech Republic, takže město Liberec
nemusí migrovat telefonní čísla. „Součástí nově vysoutěžených podmínek je navíc partnerský tarif pro
rodinné příslušníky zaměstnanců skupiny, kdy za stejných podmínek jako člen skupiny Město bude
moci telefonovat a surfovat po internetu také jeden jeho rodinný příslušník,“ zdůraznil náměstek Šolc.
Součástí skupiny Město jsou vedle magistrátu také jeho příspěvkové organizace, včetně základních a
mateřských škol. Úspora samotného města Liberce bude činit kolem 70 %, ale u základních a
mateřských škol bude ještě vyšší - v porovnání s předchozí dobou, kdy se organizace chovaly jako
maloodběratelé.
Město současně v soutěži požadovalo jednotnou cenu vyspělých dotykových telefonů pro potřeby
Městské policie Liberec tak, aby na nich mohla být spuštěna aplikace nového informačního systému.
T - Mobile tyto přístroje nabídl za 1,- Kč. Nové tarify platí pro skupinu Město už od července roku
2013.
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