V Liberci 20. listopadu 2013

Tisková zpráva
po 20. schůzi Rady města Liberec
Více jak 60 bodů měla na svém programu 20. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 19. listopadu 2013.

Radnice i letos pomůže plnit vánoční přání dětem z dětských domů
Bod č 21.: Poskytnutí finančního příspěvku na akci „Strom splněných přání“
Již šestnáctý Strom splněných přání pro děti z dětských domovů vyroste v první prosincový den
letošního roku v libereckém obchodním centru Géčko. A splnit přání dětem bez rodičů pomůže i
Statutární město Liberec. Radní totiž na podporu tradiční vánoční akce odsouhlasili finanční příspěvek
ve výši 10 000 Kč.
Sponzorů, kteří jsou ochotni přispět, přitom neustále ubývá. „Zatím se nám všechna přání vždy
podařilo splnit a každé dítě svůj dárek dostalo. Ale každým rokem se situace zhoršuje, sponzorské
firmy končí, nebo nemají peníze na podporu naší akce,“ konstatovala za organizátory Květoslava
Pěčková, jejíž žádosti o podporu liberečtí radní vyhověli.
Ozdobený Strom splněných přání naleznou zájemci v Géčku, vedle supermarketu Globus, v době od
1. do 18. prosince. V košíku pod ním budou papírové lístečky, na které děti z dětských domovů
napsaly, co by na Štědrý večer rády dostaly od Ježíška. Kdo bude chtít některému z chlapců či děvčat
udělat radost, vybere si lístek a koupí, co je na něm napsáno. Všechny dárky si po skončení akce
převezmou ředitelé dětských domovů a kojeneckých ústavů z Liberecka, Mladé Boleslavi, Valašska,
a nadělí je dětem pod stromeček.
Do nákupu dárků pro děti z dětských domovů se v uplynulých dvou letech zapojila také primátorka
Martina Rosenbergová. Předloni kupovala mobil, loni zase notebook. „Věřím, že i v letošním roce lidé
před Vánocemi otevřou svá srdce a všechna dětská přání se podaří naplnit,“ poznamenala
primátorka.

Město hledá zhotovitele rekonstrukce zchátralé tělocvičny na náměstí Míru
Bod č. 31: Vypsání výběrového řízení na stavbu – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“
Tělocvičnu na náměstí Míru, která je ve velmi špatném technickém stavu, čeká v příštím roce v rámci
IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci rozsáhlá rekonstrukce. Tělocvičnu využívají ke sportovní

výuce žáci Základní školy Sokolovská. Radní schválili vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby,
jehož jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídkové ceny bez DPH.
Předpokládaná cena stavby dle projektové dokumentace činí 19,926.133 bez DPH, přičemž 85%
celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z prostředků Regionálního operačního programu a zbytek
z rozpočtu města. Stavební práce by se měly rozjet hned v lednu příštího roku a utichnout by měly
nejpozději do konce června.
Projekt od samého počátku podporovala primátorka Martina Rosenbergová, která si byla neutěšený
stav tělocvičny osobně prohlédnout. „Tuto rekonstrukci jsem považovala za velmi potřebnou. Město
navíc bude investovat do vlastního majetku. Projekty, které se týkají oprav škol, mám za nejdůležitější
ze souborů projektů IPRM,“ zdůraznila primátorka.
Stavaři vymění střešní krytinu a všechna okna, zateplí fasádu, vybudují nové rozvody, položí
kvalitnější izolaci, provedou sanaci omítek a v neposlední řadě vylepší podlahu sportovního sálu. V
plánu je také úprava vstupního schodiště, vedle něhož by měla vzniknout bezbariérová rampa. Krom
toho by se žáci měli dočkat bohatšího sportovního vybavení a beze změn nezůstane ani vnější
prostor, kde se počítá s obnovou oplocení a původního chodníku. „Rekonstrukce by měla žákům
přinést daleko lepší zázemí pro tělesnou výchovu a široké veřejnosti vhodné prostory ke společnému
setkávání v rámci sportovních a volnočasových aktivit,“ řekl náměstek primátorky pro školství Kamil
Jan Svoboda.

Na Základní škole Vrchlického vyroste moderní centrum pro stolní tenis, gymnastiku
a aerobic
Bod č. 32: Vypsání výběrového řízení na stavbu - "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ
Vrchlického a Sokolovská"
Do konce června příštího roku by měla být dokončena rekonstrukce objektu bývalého Střediska
služeb školám, který je součástí ZŠ Vrchlického. Vypsání výběrového řízení na realizaci projektu,
nazvaného „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“, z IPRM Liberec –
Atraktivní a kvalitní život v Liberci, schválili na svém zasedání liberečtí radní. V současné době má
objekt vypůjčený Sportovní klub stolního tenisu (SKST), který jej využívá spolu se ZŠ Vrchlického.
Rekonstrukcí dojde k naplnění 2. etapy výstavby „Krajského střediska mládeže“ stolního tenisu, a
bude zde vybudováno i zázemí pro další sport - gymnastiku, step a team aerobic. Garantem projektu
se stalo občanské sdružení Sport Aerobic Liberec. Pro jeho činnost zde vzniknou dvě plochy s
parametry pro závodní aerobic, gymnastický a aerobní sál. Drobných úprav se dočkají také stávající
sportovní prostory a zázemí pro Sportovní klub stolního tenisu a Sport Aerobic Liberec.
Předpokládaná celková cena stavby činí dle projektové dokumentace 10.705.881,-Kč bez DPH,
přičemž 85 % výdajů bude hrazeno z prostředků ROP (ERDF). Zbylých 15 % pak budou na základě
partnerské smlouvy platit SKST a Sport Aerobic Liberec. Jediným hodnotícím kritériem výběrového
řízení bude výše nabídkové ceny.

Na úpravu přechodu se město pokusí získat dotaci
Bod č. 46: Uplatnění žádosti o dotaci SFDI ČR, úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec
Uplatnění žádosti o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na úpravu přechodu pro
chodce v Londýnské ulici schválili liberečtí městští radní. Na akci se město pokusí získat bezmála 2,3
milionu korun. Dotace by měla pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů na realizaci.
Zřízení bezpečného přechodu pro chodce na silnici I/14 v Londýnské ulici odsouhlasili liberečtí radní
už v srpnu letošního roku. Po úpravě přechodu nedaleko mostu přes Nisu volají sami místní
obyvatelé, kteří v hromadném podnětu připomněli nehodu z letošního července, kdy neznámé
vozidlo na přechodu usmrtilo přecházející ženu. Na nevyhovující parametry přechodu upozornila také
Policie ČR. Poukazuje zejména na délku přechodu, který má cca 12 metrů a nesplňuje tak vyhlášku a
stávající normy. Uvažuje se proto o rozdělení přechodu středovým dělícím ostrůvkem. V loňském
roce se takto s pomocí dotace městu podařilo připravit úpravu přechodů v ulicích Zhořelecká a
Sokolská.
Přesná výše finančních nákladů spojených s vlastní realizací obou staveb bude upřesněna po
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Dobrovolní hasiči dostanou nové dopravní auto a vybavení
Bod č. 55: Přijetí dotace z Fondu požární ochrany
S žádostmi o dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje bylo letos v říjnu úspěšné statutární
město Liberec. Na pořízení nového dopravního automobilu, nákup vybavení a opravu cisternových
stříkaček pro některé liberecké sbory dobrovolných hasičů získalo město celkem bezmála 700 000
korun. Dalších 25 000 korun obdržela radnice na udržení akceschopnosti hasičských jednotek
v následujícím období.
Na nový dopravní automobil se mohou těšit dobrovolní hasiči s Růžodolu. Dotace od Libereckého
kraje ve výši 450 000 ale pokryje jen polovinu nákladů na jeho pořízení. Vlastní podíl města bude
stejně jako v loňském roce uhrazen z rozpočtu příslušných odborů magistrátu. Nový automobil
nahradí již dosluhující vozidlo zn. Avia, které má v technickém průkazu rok výroby 1982. Stáří vozidel,
vzhledem k jejich nadměrné poruchovosti, způsobuje značné problémy při zachování akceschopnosti
jednotky. Stejně tak se výrazně zvyšují finanční nároky na údržbu takovýchto vozů. „Dotace nám
umožní pokračovat v obnově vozového parku této kategorie a případně pořídit další vybavení pro
jednotky hasičů,“ uvedl vedoucí oddělení krizového řízení libereckého magistrátu Lubomír Popp.
Rovných 180 000 z dotace a 120 000 korun z vlastního rozpočtu použije město na opravu
cisternových automobilových stříkaček pro dobrovolné hasiče z Vesce a Karlinek. Jedná se o 25 let
stará vozidla, která bez opravy již neprojdou technickou kontrolou.
Pro hasiče z Machnína, Vratislavic, Krásné Studánky a Pilínkova pořídí město z dotace potřebné
vybavení, jako jsou například pádla a helmy na raft, kalové čerpadlo, norná stěna, holínky, řetězy na
motorovou pilu, nebo obleky pro potápěče.

Příhraniční divadla budou vydávat trojjazyčný časopis a připraví také společný festival
Bod č. 58: Memorandum spolupráce J-O-S (Ještěd – Oybin – Sněžka)
Kulturní propojení tří měst Trojzemí a větší vzájemnou propagaci by měl přinést nový projekt tří
příhraničních divadel, s nímž se seznámili liberečtí radní. Vedení libereckého Divadla F. X. Šaldy,
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida z polské Jelení Hory a německého divadla Gerhart Hauptmann –
Theater Görlitz – Zittau se dohodlo na několika společných aktivitách. Divadla se například zavázala
k tomu, že každý rok uvedou na svých mateřských scénách dramatické dílo z kulturního bohatství
ostatních partnerů. Dále budou jednou za čtvrt roku vydávat společný trojjazyčný divadelní časopis
s informacemi o programu všech tří scén a činnosti projektu J-O-S. Současně chtějí připravit společný
divadelní festival, který by se mohl stát hlavním prvkem podpory kulturního a cestovního ruchu.
Finanční zázemí pro projekt chtějí divadla hledat u evropských fondů. Společný projekt podepsala
vedení všech tří divadelních scén v září tohoto roku a první vlaštovky společného programu by se
měly objevit hned v následujícím roce.

INFORMACE: Rozhodnutí soudu o žalobách na neplatnost hlasování v místním referendu
Tři žaloby, jejichž cílem bylo dosáhnout neplatnosti hlasování v místním referendu, které se v Liberci
uskutečnilo 4. října 2013, řešila liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednu z žalob
podal přípravný výbor. Ten poukazoval na to, že referendum zastupitelé vyhlásili v jiném termínu, než
přípravný výbor navrhoval, a že zastupitelé také pozměnili znění otázek, navržených přípravným
výborem. Současně se chtěl domoci opakování referenda o prodeji a pronájmech městského majetku
souběžně s volbami do Evropského parlamentu v příštím roce. Další v podstatě podobné žaloby
podali dva liberečtí občané.
Krajský soud 11. listopadu svým usnesením návrh přípravného výboru na vyslovení neplatnosti
hlasování a návrh na nové vyhlášení místního referenda zamítl. Soud dal za pravdu městu Liberci,
když v odůvodnění konstatoval, že uvedené námitky přípravného výboru ke znění otázek a termínu
konání místního referenda mohly být předmětem soudního řízení před konáním místního referenda
v rámci tzv. předběžné kontroly, nikoliv nyní po jeho uskutečnění v rámci kontroly následné.
Pochybení navrhovatele, spočívající v opožděném podání předchozího návrhu na soud, nelze podle
krajského soudu zhojit podáním obdobné žaloby po konání místního referenda. Neplatnost hlasování
by mohla být vyslovena pouze tehdy, pokud by došlo k závažnému porušení ustanovení zákona o
průběhu hlasování. Žádné takové vady průběhu hlasování však navrhovatel nenamítal. Další dva
návrhy občanů Liberce byly soudem taktéž zamítnuty. Proti těmto rozhodnutím Krajského soudu v
Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení u
Nejvyššího správního soudu.

