V Liberci 6. března 2013

Tisková zpráva
Do výběrového řízení na prodej
letiště se žádný zájemce nepřihlásil
Z výběrového řízení na prodej libereckého letiště žádný nový majitel areálu nevzešel. Nepřihlásil se
totiž žádný zájemce. Vedení města Liberce proto nyní chystá další kroky, jak s areálem naloží.
Liberecké letiště zůstává zatím i nadále v majetku města. O areál, za který Statutární město Liberec
požadovalo ve výběrovém řízení minimální cenu 106,3 milionů korun, neprojevil zájem žádný kupec.
Vedení města tak nyní prověří další možnosti, jak s letištěm naložit a vybere některou z variant, které
byly připravovány souběžně s přípravou výběrového řízení na prodej letiště. Nabízí se několik
možností:


Podrobně prověřit možnosti jiného využití plochy letiště a okolních pozemků, včetně
upřesnění harmonogramu přípravy zejména s ohledem na platné zákony a nadřazené
dokumenty, prověřit možnosti financování potřebné infrastruktury.



Upravit podmínky výběrového řízení a vypsat nové výběrové řízení na prodej areálu.



Posoudit nabídku spolupráce, se kterou se na SML obrátil investor s konkrétním záměrem
modernizace areálu letiště. V případě, že by se samospráva města přiklonila k této variantě,
zůstal by zde dle nabídky městu určitý majetkový podíl, což by umožnilo městu mimo jiné
ovlivňovat plány a činnost investora.



Ponechat současný stav jako dopravní rezervu pro rozvoj letiště s dopady na rozpočet ve výši
minimálně 300 tisíc Kč/ rok s předpokládanými finančně náročnými úpravami pro zajištění
bezpečného provozu.

Varianty budou předloženy radě města a komisi pro rozvoj a strategické plánování, která je poradním
orgánem Rady města Liberce, a která tedy může radním doporučit přijetí nebo odmítnutí některé
z variant. S jednou z možností, tedy s konkrétním záměrem modernizace letiště konkrétního
investora, bude seznámena na jednání rada města. Realizace záměru by městu kromě moderního
funkčního letiště se zpevněnou vzletovou a přistávací plochou a kvalitním zázemím přinesly také 500
nových pracovních míst.
Privatizace areálu nebyla úspěšná, z toho vyplývá pro město nutnost ještě úspornějšího hospodaření.
Nejedná se o první snahu prodat areál letiště, v minulosti nebyl prodej zastupitelstvem schválen.

