V Liberci 13. března 2013

Tisková zpráva
po 5. Radě města Liberec
Více jak dvě desítky bodů měla na svém programu 5. schůze Rady města Liberec, která se konala v
úterý 12. března 2013.

Neonová holubice míru se stane majetkem města
Bod č. 15: Darovací smlouva - reliéf holubice míru, Smlouva o nájmu - prostory k umístění reliéfu
holubice míru
Další krok k záchraně zchátralého reliéfu z doby socialismu, neonové holubičky míru na fasádě domu
na Šaldově náměstí, učinilo nyní vedení města Liberce. Dohodlo se s majitelkou budovy na Šaldově
náměstí, na které je reliéf už téměř 40 let umístěný, že jej bezúplatně věnuje městu. Návrh darovací
smlouvy odsouhlasili na svém jednání liberečtí radní. Pokud by neonová holubice s nápisem Mír
národům celého světa zůstala ve vlastnictví současné majitelky budovy, nemohlo by Statutární město
Liberec nechat reliéf zrekonstruovat. Zájem o holubici míru vzbudily před časem plány majitelky
domu, která chtěla kvůli chystané opravě fasády reliéf odstranit, a magistrát požádala o souhlas. Proti
odstranění holubičky míru se ovšem postavili památkáři. Poukázali na to, že holubice nenese v sobě
žádné stopy ideologie bývalého režimu, a proto by měl unikátní reliéf jako jedna z mála podobných
dobových památek v Liberci na fasádě domu zůstat. Statutární město Liberec poté vyzvalo občany,
aby se v anketě na internetových stránkách města vyslovili, jestli si přejí reliéf na domě zachovat,
anebo zda souhlasí s jeho odstraněním. Ankety se zúčastnilo 1580 lidí. Z toho drtivých 85 procent
hlasovalo pro zachování nápisu. Město se tedy rozhodlo vyslyšet přání občanů a chystá ještě v tomto
roce rekonstrukci reliéfu. Autorem holubice míru z poloviny 70. let minulého století je liberecký
výtvarník Karel Janoušek. Do soukromých rukou byl reliéf prodán 4. ledna 1995 jako součást celé
nemovitosti.

Radnice Liberečanům zapůjčí 60 kompostérů
Bod č. 19: Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce
Statutární město Liberec již několik let podporuje ekologickou výchovu a osvětu dětí i dospělých.
Také v letošním roce proto liberecká radnice zapůjčí občanům města kompostéry. Zájemcům stačí,
když v dubnovém čísle Libereckého zpravodaje správně vyplní soutěžní křížovku, tajenku odešlou na
adresu města a při losování budou mít trochu štěstí. Soutěžící musí splnit podmínky - mít trvalé
bydliště v Liberci (ne obvod Vratislavice nad Nisou) a oplocenou zahradu na území města. S
vylosovanými výherci pak město Liberec uzavře smlouvu o bezplatné výpůjčce kompostéru na dobu 5
let. Ve hře je 60 kompostérů typu K 390.

Domácí kompostování je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své
zahrady, a patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. Statutární město Liberec
domácí kompostování podporuje a již v minulých letech přidělilo občanům 893 kompostérů.

Na opravu Hübnerovy hrobky chce město získat dotaci
Bod č. 20: Rekonstrukce hrobky rodiny Hübner - záměr podání žádosti o dotaci na uvedenou akci
prostřednictvím „Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Ministerstva kultury ČR"
Hrobku rodiny Hübner, která dominuje Zahradě vzpomínek na bývalém hřbitově v Budyšínské ulici,
chce nechat opravit Statutární město Liberec, jež je jejím vlastníkem. Radní se rozhodli požádat o
dotaci Ministerstvo kultury ČR. Rekonstrukce chátrající památky by podle vypracovaného výkazu
přišla na 360 tisíc korun bez DPH. V případě využití dotace by spoluúčast města činila 10 %.
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
NPÚ a oddělení památkové péče OŽP MML. Spoluúčast města by byla využita 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.

Radní odsouhlasili prodloužení darovací smlouvy budovy a pozemků pro budoucí hospic
Bod č. 20c: Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 31. 10. 2011 mezi Statutárním městem
Liberec a Libereckým krajem (převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování hospice)
Radní města se také na svém zasedání zabývali záměrem výstavby budoucího hospice. Protože se
nepředpokládá, že Liberecký kraj stihne zahájit provoz hospice v Liberci v původně avizovaném
termínu, tedy do konce letošního roku, posouvá rada města dodatkem k darovací smlouvě termín
uvedení do provozu o jeden rok, tedy do 31. 12. 2014. Statutární město Liberec darovalo pro účel
zřízení hospice Libereckému kraji budovy a pozemky v hodnotě 22,9 milionů korun. Darovací smlouvu
mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem schválilo městské zastupitelstvo v září roku
2011. Požadavek na uzavření dodatku zazněl od hejtmana Martina Půty na schůzce s primátorkou
Martinou Rosenbergovou toto pondělí 11. března. „Samozřejmě, že chápu požadavek Libereckého
kraje. Podle dohody, učiněné na schůzce s hejtmanem toto pondělí, jsem neprodleně hned druhý den
návrh na uzavření dodatku k darovací smlouvě předložila radě města. Ta jej jednomyslně schválila,“
uvedla primátorka Martina Rosenbergová.

Do tvorby strategie rozvoje se mohou zapojit také uživatelé Facebooku
Bod č. 23 I: Založení facebookového profilu projektu Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města
Liberec 2014 - 2020

Další komunikační kanál pro informování veřejnosti o Aktualizaci strategii rozvoje Statutárního města
Liberec spustí liberecká radnice. Na sociální síti Facebook zřídí profil, který kromě toho, že seznámí
občany s procesem tvorby strategie, tak je do samotné tvorby také aktivně zapojí. Také tímto krokem
plní současná koalice své programové prohlášení. Profil bude koncipován jako místo sběru námětů na
zlepšení kvality života ve městě a předávání informací o detailech konání veřejných setkání.
Zřízení facebookového profilu je jednou z aktivit Plánu spolupráce a komunikace, který byl součástí
materiálu v radě a zastupitelstvu města v lednu 2013 při schválení zahájení aktualizace strategie.
Profil bude založen v nejbližších dnech. Uživatelé ho najdou jednoduše na facebookovém vyhledávači
pod názvem Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec.

