V Liberci 15. ledna 2014

Tisková zpráva
po 1. schůzi Rady města Liberec
Téměř 30 bodů měla na svém programu 1. schůze Rady města Liberec v roce 2014, která se
uskutečnila v úterý 14. ledna 2014.

Památník obětem komunismu se stal už podruhé terčem vandalů. Město zajistí opravu
Bod č. 9: Oprava památníku v parku Jablonecká
Památník obětem komunismu v parku v Jablonecké ulici si vandalové vybrali za svůj cíl v loňském
roce hned dvakrát. Poprvé na oceněnou stavbu zaútočil neznámý výtržník v létě, naposledy pak
během silvestrovských oslav na přelomu roku, kdy do zrcadla někdo pravděpodobně hodil láhev.
Poničené jsou obě strany památníku. Potřeba je tedy vyměnit poškozené skleněné desky a obnovit
nátěr rámu. Předpokládaná celková výše finančních nákladů na opravu je zhruba 300 tisíc korun.
Zajištění opravy schválili liberečtí radní na své první letošní schůzi. Opravu prvně poškozené zadní
strany památníku odsouhlasili radní už začátkem prosince.
„Událost jsme nahlásili policii a zároveň jsme podnikli nezbytné kroky k tomu, aby mohla být
uplatňována pojistná událost u pojišťovny. Oprava proběhne dle předpokladu v období od ledna do
dubna letošního roku v závislosti na klimatických podmínkách,“ uvedl vedoucí Odboru technické
správy veřejného majetku MML David Novotný.
Památník obětem komunismu, který od roku 2006 stojí v Jablonecké ulici v Liberci, uspěl vloni v
konkurenci 70 nejvýraznější českých staveb a stal se v rámci mezinárodní soutěže BigMat nejlepší
českou stavbou realizovanou v období 2005 – 2013. „Památník obětem komunismu je velice
atraktivní umělecké dílo, které zpříjemňuje veřejný prostor a velice mě mrzí, že někteří občané si
podobných děl od renomovaných autorů neváží a poškozují je,“ řekla již dříve primátorka Martina
Rosenbergová.

Město zajistilo bydlení azylantovi a může tak získat dotaci na rozvoj infrastruktury
Bod č. 16: Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce
z Ministerstva vnitra ČR
Zajištění bydlení arménskému azylantovi by statutárnímu městu Liberec mohlo na rok 2014 přinést
dotaci ve výši 24 000 Kč na rozvoj infrastruktury. Radní již schválili žádost o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v rámci Státního integračního programu na zajištění bydlení azylantům.

Nájemník, kterému byla 9. června 2010 udělena mezinárodní ochrana formou azylu, zažádal
statutární město Liberec 2. ledna 2014 o poskytnutí úhrady čistého nájemného. Město na základě
toho podá prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje na Ministerstvo vnitra ČR žádost o
dotaci na byt v ulici U Sila, který azylant využívá. Dotaci by měla tvořit úhrada čistého nájemného ve
výši 2 882 Kč měsíčně a v návaznosti na nově přijaté usnesení vlády z 30. října 2013, kterým byl
vyhlášen Státní integrační program na zajištění bydlení azylantům, rovněž příspěvek na rozvoj
infrastruktury obce ve výši 2 000 Kč měsíčně (24 000 Kč ročně).
Dotace, která plyne z poskytnutí integračního pobytu azylantovi, není vázána finanční spoluúčastí
města. Získané finanční prostředky statutární město Liberec použije v souladu s dotačním
programem na rozvoj infrastruktury obce prostřednictvím odboru správy veřejného majetku.

