V Liberci 20. února 2013

Tisková zpráva
po 4. Radě města Liberec
Čtyři desítky bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý
19. února 2013.

Liberečtí strážníci budou dohlížet na pořádek ve Frýdlantu i tento rok
Bod č. 1: Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant
o plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na
území města Frýdlant pro rok 2013
Také v kalendářním roce 2013 budou strážníci Městské policie Liberec zajišťovat veřejný pořádek ve
Frýdlantu v Čechách. Poprvé sloužili liberečtí strážníci ve Frýdlantu v minulém roce 2012, a protože se
spolupráce osvědčila, město Frýdlant požádalo o její obnovení i pro rok 2013. Obnovení smlouvy
odsouhlasili na svém jednání liberečtí radní. Spolupráce je oboustranně výhodná. Jedna hlídka
libereckých strážníků tam slouží ve dne, jedna v noci.

Radní schválili záměr fúze Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov
Bod č. 1a: Schválení záměru fúze Krajské nemocnice Liberec a.s. a Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.
Radní města Liberce dali zelenou spojení dvou krajských nemocnic, KNL a turnovské Panochovy
nemocnice. Statutární město Liberec je totiž minoritním vlastníkem KNL (vlastní 17% akcií), tudíž je k
realizaci fúze nutný i jeho souhlas. Spojení obou nemocnic už schválilo jak Zastupitelstvo Libereckého
kraje, tak také Zastupitelstvo Města Turnova. Fúze zdravotnických zařízení by měla přinést využití
synergií v rámci péče o pacienta jak v urgentní medicíně, tak následné péči, dále využití synergií při
ekonomickém řízení společností a optimalizaci nákladů i optimalizaci léčebné péče v rámci obou
zařízení. Liberecký kraj si jako majoritní vlastník od spojení slibuje také využití větší ekonomické síly a
významu při jednání se zdravotními pojišťovnami společně se sesterskou nemocnicí v České Lípě a
lepší využití areálů obou nemocnic. K fúzi nemocnic by mohlo dojít k 1. 1. 2014.

Základní a mateřské školy budou mít nové ředitele
Bod č. 6: Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa ředitelů základních a mateřských škol
Tři základní a dvě mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec budou letos hledat své
ředitele pro příštích šest let. Pokud ti stávající chtějí zůstat ve své funkci, musí obhájit svůj post i
dosavadní práci v konkurzu. Důvodem pro vyhlášení konkurzních řízení je novela školského zákona,

která platí od počátku loňského roku. Podle ní končí letos k poslednímu červenci funkční období těm
ředitelům škol, kteří ke dni nabytí účinnosti této novely vykonávali svou funkci v rozmezí 3 až 6 let.
Liberečtí radní schválili vyhlášení konkurzů na základních školách U Školy, U Soudu, Česká a na
mateřských školách Sedmikráska a Motýlek.

Město pomůže lidem bez domova
Bod č. 10a: Poskytnutí příspěvků o. s. Naděje a o. p. s. Návrat
Statutárnímu městu Liberec není lhostejná současná nepříznivá finanční situace občanského sdružení
Naděje a obecně prospěšné společnosti Návrat. Obě charitativní organizace v Liberci provozují
centra, kde se starají o lidi bez domova nebo v tíživé sociální situaci. Od počátku letošního roku však
mají potíže s nedostatkem peněz na svůj provoz. Vedení města se proto rozhodlo poskytnout Naději
příspěvek ve výši 708 000 korun a Návratu rovný 1 000 000 korun. O poskytnutí těchto mimořádných
příspěvků bude ještě rozhodovat městské zastupitelstvo. Pokud návrh podpoří, využije město pro
poskytnutí příspěvků rezerv ze svých fondů a navýší příslušnou rozpočtovou položku v rámci
nejbližšího rozpočtového opatření. Peníze pak město pošle ve dvou splátkách.
Jak občanské sdružení Naději, tak i obecně prospěšnou společnost Návrat potkal letos podobný osud.
Na svůj provoz čerpali peníze z evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu Libereckého
kraje a také od ministerstva práce a sociálních věcí. Evropské dotace však skončily a ministerstvo
přislíbilo oběma organizacím méně než polovinu z požadovaných a potřebných dotací pro letošní rok.
Takové částky jsou pro další udržení poskytovaných sociálních služeb likvidační. Organizace se tak
neobejdou bez dočasné finanční podpory, o kterou nyní radnici žádají.
Občanské sdružení Naděje provozuje třetím rokem ve Valdštejnské ulici v Liberci nízkoprahové denní
centrum. Středisku hrozilo uzavření už počátkem roku. Liberečtí městští radní a poté i zastupitelé na
svém lednovém zasedání rozhodli o jednorázové finanční injekci ve výši 150 tisíc korun. Příspěvek
pokryl náklady alespoň na jeden měsíc provozu centra. Denním centrum navštíví v průměru až 70
klientů denně. Tito lidé by jinak trávili většinu dne na ulici.
Obecně prospěšná společnost Návrat provozuje v Široké ulici azylový dům Speramus. Podobně jako
v denním centru, tak i zde najdou lidé bez domova pomocnou ruku. Navíc zde mohou také
přenocovat. Speramus je otevřený nepřetržitě a má kapacitu 25 lůžek.

Podomní a pouliční prodej bude město regulovat novým tržním řádem
Bod č. 12: Nařízení rady města, kterým se vydává tržní řád
Vytlačit z centra Liberce pouliční prodejce, kteří nabízením zboží nejasného původu na veřejných
prostranstvích obtěžují liberecké občany, se pokouší vedení města už několik let. Předchozí úprava
obecně závazné vyhlášky, která pouliční prodej regulovala, byla zrušena Ústavním soudem. Proto
nyní přišlo vedení města s návrhem nového tržního řádu. Ten zakazuje na území města, včetně
městského obvodu Vratislavice nad Nisou, pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádění ve
sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, bazénech a letních kinech a s výjimkou konání
veřejných sbírek. Dále tento tržní řád zakazuje podomní prodej. Pochůzkovým prodejem se rozumí

nabízení zboží a služeb takzvaně z ruky nebo za použití přenosného zařízení osobám na veřejně
přístupných prostranstvích. Podomním prodejem je pak označována nabídka a prodej zboží nebo
služeb formou pochůzky dům od domu. Tržní řád současně stanovuje místa, na která se daný zákaz
nevztahuje. Jsou to například tržiště a tržní místa a restaurační předzahrádky. Doba prodeje byla pro
tržiště i tržní místa stanovena nejdříve od 06.00 a nejpozději do 22.00 hodin. Restaurační
předzahrádky mohou být provozovány od 1. 4. do 31. 10., doba prodeje zboží a poskytování služeb v
restauračních předzahrádkách je nejdříve od 7.00 hodin a nejpozději do 22.00 hodin. Současně je v
tržním řádu zakotveno, na jaké druhy prodeje zboží a poskytování služeb se tržní řád nevztahuje. Jde
například mimo jiné o vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí od 27. listopadu do 26. prosince a
velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím. Nařízení nabývá
účinnosti 25. března 2013.

Město připravuje další opravy komunikací, opěrných zdí i schodišť
Body č. 21, 22, 23: Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací, II. etapa. Havarijní opravy opěrných zdí.
Havarijní opravy schodišť
Kompletní rekonstrukce se brzy dočká několik komunikací, opěrných zdí a zchátralých schodišť v
Liberci. Prvním velkým projektem je realizace II. etapy akce Lokalita Lesní ulice – oprava komunikací.
Liberečtí radní schválili na svém zasedání nejprve zadávací podmínky pro výběr zhotovitele
stavebních prací. V projektu je zahrnuta rekonstrukce ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, Škroupovy,
Sukova náměstí, části Purkyňovy a Zborovské. Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky dle
projektanta byla stanovena na 49.850.000,- Kč bez DPH, z čehož zhruba 3 miliony korun přispějí na
opravu povrchu komunikací společnosti SVS, a.s. a RWE GasNet. Současně vedení města
předpokládá, že cenu stavby se ještě podaří snížit veřejnou soutěží, tak jako se to dařilo v roce 2012.
Začátek prací je naplánovaný na červen roku 2013, termín dokončení celého díla (zakázky) je
stanoven do 30. 11. 2014. Finanční prostředky budou čerpány z rozpočtu odboru správy veřejného
majetku SML.
Opravit nechá město ještě letos celkem devět opěrných zdí, které jsou už v havarijním stavu. Jejich
stavebně-technický stav je natolik vážný, že hrozí jejich zřícení a vznik škody na zdraví či majetku,
pokud nedojde k co nejrychlejší rekonstrukci. Havarijní stav opěrných zdí by mohl zkomplikovat
bezpečný provoz na přilehlých komunikacích, a nakonec by městu nezbylo, než tyto silnice uzavřít.
Opraveny budou opěrné zdi v ulicích - V Brusičské dolině, Hodkovická, Jizerská, Josefa Lady,
Londýnská, Ostružní, Ostřížová, V Zahradách a Vesecká. Akce bude realizována v období od 20. 3.
2013 do 31. 10. 2013.
Technické služby budou tento rok rekonstruovat také celkem 13 schodišť, která jsou v havarijním
stavu a hrozí na nich riziko úrazu chodců. Opraveny budou schodiště v těchto lokalitách: Na Žižkově –
3, Na Žižkově 807 – 1, Na Žižkově 877 – 2, Oldřichova, Ostravská, Sametová, Sněhurčina 677,
Sněhurčina 678, Sněhurčina 682, Sosnová, Třešňová, V Háji a Vlnařská. Akce bude realizována v
období od 20. 3. 2013 do 31. 10. 2013.
Rekonstrukce opěrných zdí i schodišť bude hrazena z rozpočtu města.

Ve vnitrobloku už lidé nebudou muset parkovat na zeleni
Bod č. 32: Rumjancevova - úprava vnitrobloku
Vedení města vyslyšelo žádosti obyvatel v Rumjancevově ulici a pustí se do rekonstrukce vnitrobloku
zdejších bytových domů. Město nyní vyhlásí výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací.
Stavební povolení je již vydáno. Radní vycházeli z petice, kterou občané adresovali městu v roce
2011. Volají po celkové úpravě ploch ve vnitrobloku, stávající komunikace jsou ve špatném
technickém stavu. Řešit chtějí také problematické parkování. Místa pro parkování prakticky
neexistují, automobily musejí zdejší obyvatelé nechávat na zeleni. Město Liberec proto nechá
zrekonstruovat komunikace, chodníky a rozšíří počet parkovacích míst na 77 stání. Přičemž parkování
v lokalitě vnitrobloku Rumjancevova bude po ukončení všech stavebních prací nově vedeno jako
městská parkovací zóna s předplacenými místy pro osobní automobily místních obyvatel přilehlých
bytových domů.

V rámci úprav zpevněných ploch dojde ve vnitrobloku k rekonstrukci nevyhovujících inženýrských
sítí. Potřeba je vyřešit také dešťovou kanalizaci. Z důvodu rozšíření parkovacích stání dojde k
terénním úpravám pomocí nové opěrné zídky a novému vysvahování. Veškeré úpravy již zástupci
magistrátu projednali s místními občany a zástupci vlastníků bytových jednotek. Přesná výše
celkových rozpočtových nákladů bude známa a upřesněna po dokončení výběrového řízení.

Na třídě Puškinova se lidé dočkají nového chodníku
Bod č. 33: Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace
Nový chodník vyroste ještě tento rok na ulici Puškinova v Liberci. Současně bude opraven stávající
povrch ulice, dojde zde k odfrézování vozovky a položení nové obrusní vrstvy, případně k opravám v
místech výtluků nebo v místech porušené konstrukce vozovky. Na tyto opravy naváže zřízení nového
chodníku, vedoucího ve spodní části ulice. Výstavba bude probíhat při částečné uzavírce ulice.
Předpokládaný termín stavby: 05/2013, termín dokončení celé stavby: nejpozději do 30. 10. 2013.
Předpokládaná výše nákladů se pohybuje kolem 6 milionů korun, včetně DPH. Přesná výše celkových
rozpočtových nákladů bude známa a upřesněna po dokončení výběrového řízení. Zakázka bude
hrazena z rozpočtu města. Radní schválili na svém jednání vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací a nutnou administraci zakázky.

