V Liberci 2. října 2013

Tisková zpráva
po 17. schůzi Rady města Liberec
Dvacet bodů měla na svém programu 17. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila v úterý
1. října 2013.

Strážníci budou mít Fügnerovu ulici pod dohledem díky nové služebně v terminálu MHD
Bod č. 3: Schválení smlouvy na nájem prostor nové služebny MP – ul. Fügnerova
Na extrémně frekventovanou Fügnerovu ulici a především okolí terminálu MHD, kudy denně projde
zhruba 70 000 lidí, bude moci Městská policie Liberec dohlížet bedlivěji než doposud. Radní totiž
posvětili nájemní smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a
Jablonce nad Nisou (DPMLJ), která umožní umístit služebnu městské policie přímo do prostor
terminálu.
S vysokou koncentrací lidí, zapříčiněnou středobodem liberecké dopravy a obchodními centry, totiž
souvisí i pravidelné porušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti. Městská policie Liberec
se kriminalitou v okolí terminálu soustavně zabývá, ale sama uznává, že snažení zatím nepřineslo
větší zlepšení. Změnit by to měla právě nová služebna, což naznačují i někdejší pozitivní zkušenosti
s mobilní služebnou, která jasně ukázala, že přítomnost strážníků je platná.
Do snahy o řešení bezpečnostní situace v centru města se aktivně zapojil i DPMLJ, který sám nabídl
městské policii prostory k pronajmutí.

Ze sportovního fondu rozdělilo město vloni 7,7 milionů korun
Bod č. 12: Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012
Se zprávou o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu Statutárního města Liberec za rok 2012
se seznámila rada města a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení. Celkem město přidělilo v pěti
kolech 7,875.910 korun. Z této částky se vrátilo nevyčerpaných 142.700 korun (žadatelé buď nemohli
dodržet účel čerpání dotace, nebo celou dotaci nevyužili). V prvním kole vypsaném pro veřejné
jednorázové, náborové a propagační akce město vyhovělo 66 žadatelům o dotaci, mezi které
rozdělilo ze sportovního fondu 869.000 korun. V druhém kole město rozdělilo 57 příjemcům
1,037.612 korun určených na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže. Ve třetím kole bylo na
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce poskytnuto 73 příjemcům 1,138.050 korun. Ke
stejnému účelu sloužilo i čtvrté kolo a mezi 39 příjemců bylo rozděleno celkem 878.000 korun. Páté

kolo město vypsalo opět na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže a vyhovělo 61 žadatelům,
kterým rozdělilo 3,953.248 korun.
V letošním roce poslali zastupitelé do sportovního fondu více jak 4,7 milionu korun, a to i přes
výrazný výpadek v příjmech rozpočtu a schválená úsporná opatření. S výjimkou loňského roku se
částka vyčleněná letos pro sport nijak výrazně neliší od let minulých. Dokonce v roce 2011 přidělilo
město do sportovního fondu méně peněz než letos, a sice rovných 4,5 milionu korun. V předešlých
letech 2010, 2009, 2008 měli sportovci ročně vyčleněno kolem pěti milionů. Je také nutno dodat, že v
loňském roce narostl fond rozhodnutím zastupitelstva o půl milionu korun určených na podporu akcí
v rámci přiděleného titulu Liberec - Evropské město sportu 2012.

Město pomůže vyčistit kateřinskou vodní nádrž, kterou zdevastovala červencová povodeň
Bod č. 17: Poskytnutí mimořádné dotace na podporu Kateřinského koupaliště po bleskové povodni
z července 2013
Bleskovými povodněmi zdevastované kateřinskou vodní nádrž, kam se za příznivého počasí chodí
koupat desítky lidí denně, bude v příštím roce znovu jako nové. Liberečtí radní totiž schválili
mimořádnou dotaci ve výši 25.000 Kč, která umožní kateřinské pobočce Českého svazu ochránců
přírody nechat z nádrže odstranit a odvézt 150 m3 nežádoucího sedimentu. Celkové náklady na
nápravu povodňových škod se vyšplhají na 45.000 Kč. Práce se rozjedou v polovině října a potrvají 12 týdny, v závislosti na klimatických podmínkách.
Škody na nádrži způsobil rozvodněný bezejmenný potok, který slouží jako napajedlo. Ve chvíli
bleskové povodně se průtok jinak poklidného potoka zvýšil na 2,5 m3/s a valící se voda nanesla do
nádrže obrovské množství sedimentu. V přítokové části se nahromadil perk a v celé další ploše
koupaliště usazeniny v podobě jemných částic. Ze dne na den tím zásadně utrpěla jak rekreační
hodnota nádrže, tak biotop vodních a mokřadních druhů rostlin a živočichů. Na základě toho se pak
kateřinská organizace Českého svazu ochránců přírody obrátila na město s žádostí o finanční
příspěvek na nápravu škod.
Sediment bude z nádrže odstraňovat malý pásový bagr a částečně i lidská síla. Vytěžený materiál pak
podle svého druhu najde využití při opravách nezpevněných cest poškozených při bleskové povodni,
nebo v kompostech lesních školek organizace Suchopýr o.p.s.

Na opravu Hübnerovy hrobky získalo město dotaci
Bod č. 18: Oprava Hübnerovy hrobky - I. etapa - přijetí dotace od MKCR
Hrobku rodiny Hübner, která dominuje Zahradě vzpomínek na bývalém hřbitově v Budyšínské ulici,
chce nechat opravit Statutární město Liberec, jež je jejím vlastníkem. Má k tomu přislíbenou dotaci
od ministerstva kultury. Hrobka je v havarijním stavu a město se o ní ze zákona musí postarat.
První etapa rekonstrukce přijde na 349 785 korun s DPH. Od ministerstva město obdrží finanční
příspěvek ve výši 214 000 korun, přičemž zbylých 135 785 korun uhradí ze samostatné položky
rozpočtu odboru správy veřejného majetku.

Hrobka v podobě kaple, postavená libereckým stavitelem Hübnerem, pochází z počátku 20. století a
dnes patří na seznam kulturních památek ČR. Současný havarijní stav objektu vyžaduje zejména
opravu zničené střechy a krovu a částečnou výměnu chybějících kamenných prvků dle požadavků
památkářů. Dotace bude využita také na vybudování vsakovací jámy k vyřešení odvodu dešťové vody
z nové střechy tak, aby bylo zamezeno jejímu dalšímu vsakování pod vlastní stavbu a mohlo docházet
k postupnému vysychání hrobky.

V zimě bude město udržovat více vozovek i chodníků
Bod č. 13: Operační plán zimní údržby komunikací 2013 - 2014
Rada města schválila Operační plán zimní údržby komunikací 2013 - 2014 s tím, že zhotovitelem prací
jsou Technické služby města Liberce. Součástí plánu jsou časové limity pro dokončení zimní údržby
komunikací, které jsou oproti legislativně platným limitům o 50 % kratší. Zimní údržba bude
prováděna na městských komunikacích, a to na celkem 462 kilometrech, což je o 20 kilometrů více
než v minulém období. Město se totiž bude starat o dvě nové komunikace - ulici Hančova a Vrbatova.
Dále byly do plánu nově zařazeny úseky komunikací, o jejichž úklid žádali sami občané (například
nezpevněná část Azurové ulice, zadní trakt v Mlýnské ulici nebo slepá odbočka U Tiskárny).
V nastávajícím zimním období je rovněž vyšší rozsah zimní údržby chodníků (celkem 293 kilometrů)
oproti loňskému období. Důvodem jsou nově postavené chodníky převzaté městem (například podél
ulic Puškinova a Kubelíkova, dále rozšířené chodníky v ulicích Dvořákova a Lesní). I v případě
chodníků radnice reaguje na požadavky občanů a operační plán rozšířila o chodníky podél
Volgogradské ulice, Staré Ještědské či přístupový chodník k domu v Žitné ulici. Na zimní údržbu
chodníků využívá magistrát pracovníků Komunitních prací Liberec, o.p.s., kteří ručně odklízejí více jak
8 kilometrů chodníků.
Údržba na schodištích je rozdělena do čtyř programů s celkovým počtem 3 501 udržovaných stupňů.
Rozsah zimní údržby na parkovištích a veřejných prostranství je shodný s operačním plánem zimní
údržby z předchozího zimního období. Stejně tak se nezměnil počet udržovaných zastávek MHD.
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.

