V Liberci 6. listopadu 2013

Tisková zpráva
po 19. schůzi Rady města Liberec
Pět desítek bodů měla na svém programu 19. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 5. listopadu 2013.

Radní se seznámili s činností a projekty Turistického regionu Jizerské hory
Bod č. 1a: Prezentace Turistického regionu Jizerské hory
S činností, hospodařením a rozjetými i chystanými projekty Turistického regionu Jizerské hory, který
v oblasti podpory cestovního ruchu sdružuje Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, se na
svém posledním zasedání seznámili liberečtí radní. Statutární město Liberec je totiž jednou
z členských obcí, a to s ročním příspěvkem 2,50 Kč na občana.
Prezentaci před radními vedl předseda Turistického regionu Jizerské hory a zároveň starosta Janova
nad Nisou Daniel David, který neopomněl zmínit historii sdružení a rovněž vysvětlil změnu názvu.
„Členy rady města jsem stručně seznámil s naší činností a vysvětlil jim, za co utrácíme získané finanční
příspěvky. A protože v rámci své činnosti pravidelně žádáme o dotace, vyčíslil jsem radním naše
aktivity v právě dobíhajícím projektu, podpořeném dotací z Regionálního operačního programu,“
konstatoval Daniel David.
Více informací o Turistickém regionu Jizerské hory, který jako zájmové sdružení právnických osob
pravidelně vydává kalendář akcí a Jizerské noviny, naleznete na www.jizerky.cz.

Město finančně podpoří péči o duševně nemocné
Bod č. 14: Poskytnuti příspěvku Fokus Liberec
Statutární město Liberec finančně podpoří péči o duševně nemocné, kterou v Liberci zajišťuje
občanské sdružení Fokus Liberec. Sdružení se v současnosti potýká s nedostatkem peněz na provoz.
Od Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo letos jen polovinu požadovaných peněz. Liberečtí
radní odsouhlasili poskytnutí příspěvku ve výši 150 000 korun. Peníze poslouží na financování
momentálně nejvíce ohrožené služby, kterou je sociálně aktivizační služba pro seniory a lidi se
zdravotním postižením. Duševně nemocným pomáhá zvládat projevy nemoci tak, aby mohli i nadále
žít ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho navrátit.

Vzhledem k chystané reformě psychiatrické péče je tato kontaktní služba pro pacienty i pro
zdravotníky velmi důležitá. Vědí na koho se konkrétně obracet při chystaném propouštění pacientů.
Podle strategické reformy psychiatrické péče by se měl tento druh terénní sociální služby posilovat a
měla by se prohloubit spolupráce sociálního a zdravotnického resortu. Některé psychiatrické
nemocnice už začaly propouštět dlouhodobě hospitalizované pacienty a ti se vracejí do svého
bydliště. Reforma by měla začít platit od ledna 2014. Služby Fokusu Liberec využívají také lidí, jejichž
opatrovníkem je statutární město Liberec.
Občanské sdružení Fokus Liberec vzniklo v roce 1993 v Liberci. Za sebou má 20 let úspěšného
fungování v komunitních službách, při poskytování psychosociální rehabilitace a chráněných
pracovních míst lidem s duševní poruchou.

Peníze od města použije charita na volnočasové aktivity seniorů a matek s dětmi
Bod č. 15: Poskytnuti příspěvku Oblastní charitě Liberec
Příspěvek ve výši 15 000 korun poskytne liberecká radnice Oblastní charitě Liberec. Za peníze od
města organizace nakoupí výtvarný materiál a kancelářské potřeby, které využívá při volnočasových
aktivitách libereckých klientů azylových domů pro matky s dětmi v tísni – Domova sv. Anny, Domova
sv. Moniky a Domova spokojeného stáří – Domova sv. Vavřince. Klienti se v těchto domovech věnují
výrobě keramiky, malování na hedvábí, pletení košíků, ubrouskové technice a mnoha dalším druhům
výtvarné činnosti a tvoření. Maminkám, jejich dětem i seniorům tyto aktivity pomáhají zapomenout
na jejich aktuální problémy.
Podobně jako mnoho jiných organizací a sdružení, tak i Oblastní charita Liberec získala letos od státu
mnohem nižší dotaci, než požadovala. Přidělená dotace tak nepokrývá ani náklady na základní provoz
domovů.

V Liberci přibude lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Bod č. 17: Navýšení kapacity lůžek - Paprsek
O další čtyři lůžka na celkových 28 navýší kapacitu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Paprsek, které je součástí Dětského centra Sluníčko, příspěvkové organizace statutárního města
Liberec. Zařízení tak bude od prosince schopné vyhovět více požadavkům na umístění dětí, než tomu
je v současnosti. Navýšením počtu lůžek získá zřizovatel rovněž více peněz od státu do svého
rozpočtu.
Zařízení Paprsek poskytuje pomoc a ochranu dětem od narození do tří let věku, které se ocitly bez
jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen (v důsledku
hospitalizace rodiče, úmrtí apod.) či se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem
ohrožena jejich základní práva (např. dítě tělesně nebo duševně týrané či zneužívané).

Vozíčkáře bude k zasedací místnosti zastupitelů vozit nová výtahová plošina
Bod č. 33: Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekt „Bezbariérová trasa č. 1 – úsek radnice –
Krajská nemocnice Liberec, část: úprava radnice – zpřístupnění zasedací místnosti“
Do zasedací místnosti v budově liberecké radnice, kde pravidelně jednají liberečtí zastupitelé, budou
mít brzy pohodlný přístup i vozíčkáři. Na vybudování výtahové plošiny, která vznikne na nádvoří
historické budovy, získalo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 390 830 korun.
Radní na svém posledním zasedání rozhodli o jejím přijetí. Celkové náklady na vybudování plošiny činí
805 602 korun, přičemž rozdílových 414 772 korun doplatí město ze svého rozpočtu.
Plošina, která by měla být plně funkční už v polovině prosince, je součástí projektu nové bezbariérové
trasy mezi budovou radnice a Krajskou nemocnicí Liberec. Trasa, vhodná pro vozíčkáře, povede od
radnice přes zastávku MHD na Šaldově náměstí a dále Husovou ulicí kolem nemocnice až k pavilonu
kožního a infekčního oddělení na křižovatce s ulicí Klášterní. Statutární město Liberec ji upravuje na
základě konzultace s Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu.
Stavební práce v ulicích zahrnují především úpravy chodníků a přechodů pro chodce.

Rekonstruované komunikace v ulicích Lesní a Dvořákova potřebují dodatečné úpravy
Bod č. 39: „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“ – II. etapa – Schválení výsledku jednacího řízení
bez uveřejnění
O 116 tisíc korun bez DPH za dodatečné práce stoupne cena za rekonstrukci komunikací v ulicích
Lesní a Dvořákova. Liberečtí radní totiž vyšli vstříc návrhu občanů a na svém posledním zasedání
schválili dodatek smlouvy se společností EUROVIA, a.s., na základě kterého celková cena projektu
„Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa“ stoupne na konečných 28.944.405 korun bez DPH.
Předmětem zakázky, kterou EUROVIA CS, a.s. realizuje už od loňska, je kompletní rekonstrukce ulic
Lesní, Gorkého, Dvořákova a Škroupova, dále Sukova náměstí, části Purkyňovy ulice a také obnova
krytu komunikace po rekonstrukci plynovodu v ulici Zborovská. A oproti původnímu projektu došlo k
několika změnám.
Před botanickou zahradou v Lesní ulici je to dodatečná úprava povrchu chodníku podle návrhu
občanského sdružení Staré město Liberec a rovněž úprava stávajících betonových šachet. Problém se
objevil i ve Dvořákově ulici, kde bylo nutné doplnit 60mm asfaltového betonu v místě napojení
Dvořákovy ulice na ulici Generály Píky. V původním projektu se počítalo s odfrézováním pouze 40mm
obrusné vrstvy a doplněním vrstvy nové, ale stav podkladu to vylučuje. Krom toho bylo v tomto místě
nutné výškově upravit kameninové obruby.

Lidé se do konce roku dočkají zastřešení další zastávky MHD
Bod číslo 42: Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská
Jen jediný zájemce se přihlásil ve druhé polovině října do výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu – „Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská“. Zakázku proto město zrušilo.
Vypsání dalšího výběrového řízení by ale plánované zastřešení, jež podporuje kvůli velkému využívání

zastávky také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, příliš oddálilo. Vedení města
Liberce chtělo ovšem co nejdřív vyjít vstříc místním občanům, především obyvatelům „Wolkeráku“,
kteří po zastřešení zastávky MHD Březová alej volali. Zakázku by nebylo dobré dále odkládat i kvůli
blížícímu se zimnímu období. Odbor správy veřejného majetku MML z těchto důvodů navrhl realizaci
zakázky přímým oslovením právě té společnosti, která jako jediná podala nabídku do výběrového
řízení, a to společnosti SYBAN. To umožňuje výjimka ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012. Radní
na svém zasedání na začátku listopadu přidělení zakázky společnosti SYBAN odsouhlasili.
Předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 350.000,- Kč bez DPH. Vybudování přístřešku by mělo být
zahájeno v průběhu listopadu a dokončeno do konce roku 2013.

Město prověřuje, zda může vymáhat sankci za Soukenné náměstí u původců škody
Bod číslo 48a: Uplatnění náhrady škody - Revitalizace Soukenného náměstí
Na základě podnětu protikorupční organizace Oživení prověřuje vedení statutárního města Liberce
možnost vymáhat po konkrétních osobách náhradu škody v souvislosti se zrušením veřejné zakázky
Revitalizace Soukenného náměstí, a to ve výši sankce, kterou za zrušení zakázky město před lety
zaplatilo.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil městu Liberci dopisem, doručeným 29. srpna roku
2011, povinnost zaplatit pokutu ve výši 100.000,- Kč a dalších 30.000,- Kč jako úhradu nákladů řízení
za to, že město zrušilo zakázku Revitalizace Soukenného náměstí. Současně antimonopolní úřad
městu nařídil danou zakázku realizovat.
Zrušení zakázky schválila jednomyslně rada města 15. prosince roku 2010 na podnět tehdejšího
primátora Jana Korytáře (ZpL). Vítěz výběrového řízení, stavební společnost Syner, podal proti zrušení
již jednou schválené zakázky stížnost k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, a ten pak následně
vyměřil městu uvedené sankce. Město Liberec uhradilo obě pokuty v celkové výši 130.000,- Kč dne
11. listopadu roku 2011.
Občanské sdružení Oživení vyzvalo dopisem z 21. října tohoto roku vedení města Liberce, aby podle
zákona o obcích vymáhalo škodu, která mu zrušením zakázky na opravu Soukenného náměstí vznikla,
po tehdejších jejích původcích.
Vedení města tedy prověřuje, zda by mohlo uplatnit škodu za tyto sankce u těch, kteří za toto
někdejší rozhodnutí nesou odpovědnost. Pokud bude moci město škodu uplatnit, učiní tak. Rada
města nyní odsouhlasila, že nejprve půjde město cestou o pokus dohody. Podává proto předžalobní
výzvu k náhradě škody. Pokud město v tomto neuspěje, pak se vydá soudní cestou.

