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V Liberci 4. června 2014 

 

Tisková zpráva 
po 11. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více jak 40 bodů měla na svém programu 11. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 3. června 2014. 

Sdružení Dvoreczech získá od města výpůjčku vnitrobloku 

Bod č. 18: Majetkoprávní informace – výpůjčky pozemků 

Rozlehlý vnitroblok, tvořený domy v ulicích Metelkova, Okružní a Jungmannova, který město Liberec 

před lety plánovalo vlastníkům přilehlých bytů prodat, promění tamější občanské sdružení 

Dvoreczech na relaxační zónu s dětským hřištěm, zelení a řízeným parkováním. Občanské sdružení 

v této souvislosti nabídlo městu, že si plochu vypůjčí a veškeré úpravy a následnou údržbu bude 

zajišťovat svépomocí a na vlastní náklady. Liberečtí radní na svém posledním zasedání schválili 

bezplatnou výpůjčku daných pozemků.  

„Pozemky, které jsou uzavřeny domy se zhruba šesti sty byty, zůstaly městu i poté, co byly okolní 

domy privatizovány. V roce 2006 se město Liberec pokusilo pozemek prodat, ale tehdejší zastupitelé 

vyšli vstříc přání místních obyvatel a vnitroblok ponechali ve vlastnictví města s tím, že rezidenti o něj 

budou pečovat,“ líčí náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.  

To se ovšem nestalo, a tak neutěšenou situaci kolem vnitrobloku začalo řešit současné vedení města. 

„Vlastníkům bytových jednotek jsem napsal a opakovaně je vyzval k řešení situace,“ řekl náměstek Jiří 

Šolc s tím, že na jeho výzvu zareagovali lidé okolo jednoho z místních, Davida Jirouška, a s cílem 

situaci vyřešit založili zmiňované občanské sdružení Dvoreczech. 

Bezplatnou výpůjčku pozemků p.č. 4907, 4908, 4924, 4925, 4928, 4929, 4932/1 a 4933 o celkové 

výměře 4.801 m2 pro sdružení Dvoreczech, zastoupené předsedou Davidem Jirouškem, schválili 

liberečtí radní na dobu určitou 10 let. 

 

Zastupitelstvo města Liberce bude mít i v příštím volebním období 39 členů 

Bod č. 26: Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 

Stejný počet zastupitelů jako v aktuálním volebním období bude mít Zastupitelstvo města Liberce i 

v nadcházejících čtyřech letech. Zachovat nynější počet 39 zastupitelů navrhli na svém posledním 

zasedání liberečtí radní. Tento počet musí odsouhlasit ještě sami zastupitelé, kteří budou o návrhu 

radních hlasovat 26. června. 
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Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční na celém území České republiky pravděpodobně v polovině 

října 2014, přičemž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ukládá zastupitelstvu povinnost nejpozději 85 

dnů přede dnem voleb stanovit počet členů zastupitelstva pro další volební období. 

Počet členů zastupitelstva je rámcově daný zákonem a řídí se počtem obyvatel obce, přičemž o 

konkrétním počtu rozhodují právě sami zastupitelé. V obcích s počtem obyvatel od 50 000 do 

150 000, což je případ Liberce, může mít zastupitelstvo podle zákona 25 až 45 členů. 

 

Město udělalo další nezbytný krok k rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích 

Bod č. 31: Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová, Rychtářská / 

Přeložka kabelů ČEZ 

Chystaná revitalizace tří ulic v Ruprechticích, spočívající především v rozšíření parkovacích ploch, je 

opět o něco blíž realizaci. Liberečtí radní na svém posledním zasedání schválili předložený návrh 

smlouvy o realizaci přeložky kabelů, bez níž by se stavební práce v  ulicích Konopná, Třešňová a 

Rychtářská nemohly uskutečnit. 

V daných místech vedou inženýrské sítě a stavba tak nevyhnutelně vyvolá přeložku distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Jedná se o přeložku sítě elektrické energie kNN ve 

vlastnictví Skupiny ČEZ, a.s.  

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky bude uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s. 

Předpokládané náklady činí 99.950 Kč bez DPH, přičemž na 67.650 Kč bez DPH vyjdou realizační 

náklady a na 32.300 Kč bez DPH náklady na zpracování projektové dokumentace. Skutečné náklady 

pak dodavatel vyúčtuje po ukončení realizace přeložky a po zanesení případných věcných břemen 

k pozemkům dotčeným stavbou přeložky. 

Projekt „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová, Rychtářská“ 

vznikl už v loňském roce, ale na základě požadavků obyvatel dotčených lokalit došlo k úpravám 

v konkrétních návrzích parkovacích míst, což mělo za následek právě komplikaci s inženýrskými 

sítěmi. K realizaci přeložky kabelů a následně vybudování nových parkovacích ploch dojde v roce 

2015, kdy budou finanční prostředky nárokovány v rozpočtu města. 

 

Město přispěje na provoz koupaliště Vápenka  

Bod č. 33b: Aktualizace smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

Liberečtí radní schválili pravidla pro poskytnutí dotace provozovateli koupaliště Vápenka. Příspěvek 

na rok 2014 činí 200 tisíc korun. S částkou již počítal schválený rozpočet města na letošní rok. 

Příspěvek poslouží na úhradu provozních nákladů koupaliště v roce 2014. 

Smlouva zavazuje majitele koupaliště dodržet při provozování několik podmínek. Otevřeno bude 

minimálně od 15. června do 15. září 2014 denně v době od 10.00 do 19.00 hodin. Provozovatel není 

povinen otevřít koupaliště pouze v případě, nedosáhne-li teplota vzduchu alespoň 20°C. Na koupališti 

bude zajištěna možnost umístění a uzamčení jízdních kol pro návštěvníky. 
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Koupaliště Vápenka bylo postaveno na místě bývalé vápenky už v roce 1933. Nachází se v Liberci – 

Horním Růžodole, nedaleko tramvajové zastávky Vápenka ve směru z centra na Ještěd. Pro 

návštěvníky jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy, dětské hřiště, brouzdaliště, občerstvení a 

hlavní bazén o rozměrech 50×25 metrů. Koupaliště má svého zdravotníka. Nechybí místnost první 

pomoci, sprchy, převlékárny a WC. Koupaliště je v soukromém vlastnictví. 


