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Tisková zpráva 
po 12. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více jak 70 bodů měla na svém programu 12. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila v 

úterý 17. června 2014. 

 

Cestující se dočkají zastřešení zastávek MHD v ulici Krejčího 

Bod č. 1.7: Úprava zastávek v ul. Krejčího 

Vedení města Liberce vyslyšelo přání občanů a začalo se zabývat úpravou autobusových zastávek 

městské hromadné dopravy v ulici Krejčího. Nacházejí se v blízkosti domů s pečovatelskou službou a 

často je využívají senioři. Na zastávky v obou směrech proto nechá město už v červenci letošního 

roku umístit čekárny s přístřeškem. Stávající asfaltový chodník nahradí zámková dlažba a rovněž 

budou upraveny signální pásy pro nevidomé.  

Realizaci akce má zajistit Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., který má 

s budováním zastávek i jejich následnou údržbou dlouhodobé zkušenosti. Náklady město orientačně 

vyčíslilo na 280.000 Kč bez DPH. 

 

Oprava Broumovské bude kvůli výměně sítí na ulici Dr. Milady Horákové posunuta o měsíc 

Bod č. 1.14: Oprava komunikace Broumovská - I. etapa / Prodloužení termínu dokončení díla 

Prodloužení dokončení rekonstrukce komunikace Broumovská (I. etapy) o jeden měsíc, tedy do 31. 

srpna 2014, schválili liberečtí radní. Na změně termínu realizace díla „Oprava komunikace 

Broumovská - I. etapa“ se dohodly obě smluvní strany, statutární město Liberec a zhotovitel, který 

vzešel z otevřeného výběrového řízení, společnost Strabag a. s. První etapa projektu zahrnuje opravu 

komunikace od křižovatky s Jabloneckou ulicí po křižovatku s ulicí Krejčího o celkové délce 344 metrů. 

Vedle výměny povrchu vozovky a obrusné vrstvy chodníku bude také opravena konstrukce dvou 

autobusových zastávek MHD. Původní termín dokončení stavby byl stanoven do 31. července 2014. 

Při zadání zakázky na opravu ulice Broumovská nebyl ještě znám termín realizace pokládky 

vysokonapěťového kabelu na komunikaci Dr. Milady Horákové. Až při pozdějším jednání se 

zhotoviteli staveb vyšlo najevo, že ulice Dr. Milady Horákové bude uzavřena v předstihu už v červenci. 

„Pokud bychom ve stejném měsíci rekonstruovali komunikaci Broumovská, hrozil by v uvedené 

lokalitě dopravní kolaps, včetně místní obslužnosti MHD. Prodloužili jsme tedy o jeden měsíc termín 



dokončení I. etapy Broumovské. Tak se vyhneme situaci, že by byly najednou rozkopány obě silnice,“ 

vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová. „Současně se silnicí a chodníky budou opraveny 

konstrukce dvou autobusových zastávek MHD, pojmenovaných shodně Sametová,“ doplnila. 

Živičný povrch komunikace Broumovská je v nevyhovujícím technickém stavu a vykazuje velké 

množství výtluků a nerovností, a to včetně stávajících autobusových zálivů. Vozovka je dožilá a k 

většině poruch dochází z důvodu stáří vozovky.  

Projekt „Oprava komunikace Broumovská“ je rozdělen na dvě etapy. Druhá etapa představuje úsek 

od křižovatky s ulicí Krejčího po křižovatku s ulicí Sametová v délce 437 metrů a počítá také s opravou 

konstrukce dalších dvou autobusových zastávek. Realizace druhé etapy není dosud naplánována. 

Pokud na ni bude pamatováno v rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2015, bude opravena 

v příštím roce.  

Cena první etapy rekonstrukce Broumovské činí 2,248.010,25 Kč bez DPH. 

 

Nová úprava komunikace a přechod v Liberci - Pavlovicích zajistí bezpečnou cestu do školy 

Bod č. 1.21: Zřízení přechodu v ul. Jabloňová 

U Základní školy Jabloňová dojde během letních prázdnin k úpravám komunikace, včetně vybudování 

nového přechodu pro chodce. O výběru dodavatele rozhodli liberečtí radní. Stavební práce bude 

realizovat společnost Technické služby města Liberce a.s., která jako jediná firma podala nabídku ve 

veřejné zakázce malého rozsahu. Financování akce bylo schváleno zastupitelstvem v rozpočtu na rok 

2014. Nabídka ve výši 498.251,- Kč bez DPH odpovídá rozpočtované ceně projektu. 

Příprava projektu sahá do roku 2009, kdy vedení školy ve spolupráci s rodiči a žáky školy, dopravním 

inspektorátem policie ČR, dopravním inženýrem a Nadací Partnerství vypracovalo dopravní studii, ze 

které vzešel návrh na vhodné úpravy pro zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy. Samy děti 

přenášely své zkušenosti s každodenní cestou do mapových podkladů. Odbor hlavního architekta 

následně zajistil kompletní projektovou dokumentaci, která slouží jako podklad pro realizaci díla. 

„Jde o ukázku správného postupu, kdy je do celého procesu přípravy zapojena nejen škola a odborníci, 

ale také děti a rodiče. V rámci projektu je řešeno také parkování aut, která děti do školy přivážejí, ale 

ne formou zvyšování počtu parkovacích míst, jež kolem 8. hodiny ráno nemohou být nikdy dostatečně 

kapacitní, ale formou regulace dopravy a spolupráce s rodiči - řidiči. Osobně jsem se účastnil přípravy 

projektu ještě před zvolením do funkce náměstka. Proto mám velkou radost, že projekt spěje ke 

kýženému výsledku a bude realizován. Po prázdninách už budou v této části města chodit děti do 

školy bezpečně. Velkou zásluhu má na zajištění realizace projektu také paní primátorka, která má v 

současném vedení města odbor správy komunikací ve své kompetenci,“ sdělil Jiří Rutkovský, 

náměstek primátorky. 

Veřejné zakázky města Liberec http://www.liberec.cz/zakazky 

 

 

http://www.liberec.cz/zakazky


Na výměně oken na ZŠ Oblačná ušetří město téměř 200 tisíc  

Bod č. 16: Schválení výsledků výběrového řízení - "ZŠ Liberec, Oblačná ul. - výměna 31 ks oken 

Vítěze výběrového řízení na výměnu 31 oken na základní škole v Oblačné ulici schválila rada města na 

své poslední schůzi. Zakázku získala společnost Window Holding a.s. z Lázní Toušeň, která předložila 

nevýhodnější nabídku - 398.035 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky přitom činila 590 000 

Kč bez DPH. Statutární město Liberec tak díky transparentnímu výběrovému řízení ušetřilo bezmála 

200 tisíc korun. Zájem o zakázku projevilo sedm uchazečů. Snahou města je snižovat energetickou 

náročnost školních budov. 

 

E-aukce elektřiny a zemního plynu se díky pozitivnímu ohlasu veřejnosti uskuteční i letos 

Bod č. 21: Záměr opětovné organizace elektronické aukce pro občany SML 

Liberec byl loni prvním větším městem, které zorganizovalo elektronickou aukci elektřiny a zemního 

plynu, a ta měla u veřejnosti velmi pozitivní ohlasy. Občané tak logicky projevili zájem o další kolo a 

město jim vyjde vstříc. Radní na svém posledním zasedání schválili záměr elektronické aukce 

s termínem konání 25. září 2014. 

„Aukce bude mít velmi podobný průběh jako loni. Předcházet jí bude sběr dat od občanů, který bude 

společnost A-TENDER provádět v období od 14. 7. do 17. 9. v místnosti č. 3 v přízemí radnice. Občané 

budou letos po e-aukci informováni i elektronickou cestou, a to formou automatického odeslání mailu 

pro každého občana s konkrétní úsporou přihlášených odběrných míst. Další automatické e-maily se 

pak budou týkat upozornění na podpisy smluv,“ uvedl náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek 

a systémovou integraci Jiří Šolc s tím, že do elektronické aukce elektřiny a zemního plynu se v Liberci 

budou moci zapojit i občané z jiných měst a obcí.  

Mezi statutárním městem Liberec a společností A-TENDER bude stejně jako loni uzavřena smlouva o 

spolupráci, která bude definovat podmínky aukce, zejména garanci úspory 11% oproti současným 

cenám roku 2014 dominantního dodavatele (ČEZ a RWE). Smlouva dále zajistí takový zákaznický tarif, 

který zakáže účtovat nadměrné poplatky. 

K hromadnému nákupu silové elektřiny se loni v Liberci přihlásilo úctyhodných 1475 domácností a 

k hromadnému nákupu zemního plynu dalších 500 odběrných míst. Elektronickou aukcí se za všechna 

odběrná místa podařilo u silové elektřiny uspořit průměrně 29,15%, což znamená 7,7 mil. Kč a u 

zemního plynu částka klesla průměrně 29,07%, což představuje úsporu 6,8 mil. Kč. 

 

Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci na opravu lesní cesty, poničené přívalovými dešti 

Bod č. 22: Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél lesního koupaliště 

- k.ú. Ruprechtice 

S obnovou lesní cesty podél Lesního koupaliště v Ruprechticích, která byla poničena přívalovými dešti 

na konci července roku 2013, pomůže městu Liberci stát. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhovělo 

žádosti města o dotaci a z vyhlášeného programu „Obnova obecního a krajského majetku po 



živelných pohromách v roce 2013“ přispěje na opravu lesní cesty sumou 273.884,- Kč. Předpokládaná 

celková cena opravy havárie přitom činí 304.315,- Kč. Přijetí dotace odsouhlasili liberečtí radní. 

„Vzhledem k finanční situaci města se snažíme využít k obnově majetku, poničeného živelnými 

katastrofami, v co nejvyšší míře jiných zdrojů. A daří se nám to. V případě následků povodní v červnu 

minulého roku jsme žádali o dotace na 12 oprav a dvanáctkrát jsme byli úspěšní. Na nápravu škod po 

dalších přívalových deštích, k nimž došlo 29. července 2013, jsme podali na ministerstvo pro místní 

rozvoj dohromady 15 žádostí o dotaci. Jen jedna z našich žádostí nevyšla,“ přiblížila primátorka 

Martina Rosenbergová.  

Na opravy po přívalových deštích, které spadly v červenci 2013, získalo statutární město Liberec od 

ministerstva dohromady dotaci ve výši 4,657.338,- Kč, včetně DPH. Za tyto peníze bude například 

opravena opěrná zeď a odvodněna místní komunikace Na Výběžku, opravena komunikace Na 

Rozhraní či obnoven poškozený povrch chodníku na ulici Fibichova, ale také to bude například oprava 

sesuvu povrchu vozovky a krajnice v ulici Tichá. 

Na nápravu škod po povodních, k nimž došlo v květnu a červnu 2013, získalo už vloni město Liberec 

dotaci od Ministerstva dopravy ČR v celkové výši 7,528.225,70,- Kč. Peníze byly například použity na 

opravu zborceného propustku a krajnice v křižovatce Irkutská - Karlinská, na obnovu zatrubnění 

vodoteče, dešťové kanalizace a vozovky v ulici Hraběcí, anebo poškozeného příkopu a podemleté 

krajnice v ulici Mimoňská. 

 

Město rozdělilo sportovcům a školám další 2 tisíce hodin na Městském stadionu Liberec 

Bod č. 48: Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského 

stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2014 

Další 2 tisíce hodin na Městském stadionu Liberec rozdělilo SML mezi sportovní jednoty, kluby a 

školy, tentokrát na období červenec až prosinec 2014. Seznam počtu hodin přidělených v rámci 

Veřejné služby schválili na svém posledním zasedání liberečtí radní. 

Nejvíc hodin, dohromady 575, stráví v areálu Městského stadionu Liberec mladí hokejisté Bílých 

Tygrů, dalších 500 hodin žáci libereckých škol, 189 hodin krasobruslaři BK variace, 187 hodin 

mládežníci FC Slovan, 129 hodin basketbalisté BK Kondoři a 113 hodin florbalisté z klubu Draci BFC. 

Na své si ale přijdou také atleti, baseballisté, házenkáři, kuželkáři, střelci a bruslaři v rámci veřejného 

bruslení. Rovných 100 hodin pak zůstává k dispozici jako rezerva statutárního města Liberec. 

Volné hodiny na Městském stadionu Liberec rozděluje SML sportovcům a školám na základě koncesní 

smlouvy s provozovatelem areálu – společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., 

přičemž 500 hodin je vždy přidělených výlučně školám zřizovaným městem. „Poskytování volných 

hodin školám a sportovním oddílům je součástí koncepční podpory sportu ze strany města. Volné 

hodiny poskytujeme zejména pro účely pravidelného sportování oddílům, které mají ve sportovním 

areálu objednané prostory pro sportování. O přidělení hodin může požádat kdokoliv,“ konstatoval 

náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský. 

 



Sbory dobrovolných hasičů získají od města 240 tisíc korun na rozvoj a práci s mládeží  

Bod č. 55: Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sborů 

dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 

Shodnou částku 30 tisíc Kč získá od statutárního města Liberec každý z osmi sborů dobrovolných 

hasičů, které spolupracují s jednotkami sborů dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem 

Liberec. Dotaci z rozpočtu odboru kancelář tajemníka, cílenou na rozvoj požární ochrany a práci 

s mládeží, na svém zasedání schválili liberečtí radní. 

„Podpora práce s mládeží je naprosto logickým krokem, protože prakticky sto procent pozdějších 

členů výjezdových jednotek prošlo postupně všemi kategoriemi oddílů mladých hasičů. Navíc je 

problém, že náklady na činnost dětských oddílů financují samotné sbory, které s ohledem na zvyšující 

se zájem dětí nejsou schopny rostoucí náklady ufinancovat,“ vysvětlila primátorka Martina 

Rosenbergová s tím, že s výjimkou SDH Růžodol I se všechny sbory nacházejí v okrajových částech 

města, kde jsou tak jednou z mála možností zájmové činnosti pro mládež. 

Sbory dobrovolných hasičů ale samozřejmě nezajišťují jen práci s mládeží. Aktivní jsou i v oblasti 

požární ochrany, civilní ochrany a v neposlední řadě společenského života, ať už se jedná o pořádání 

pálení čarodějnic, dny otevřených dveří, dětské dny či osvětovou a preventivní činnost, kdy členové 

sborů buď sami navštěvují školská zařízení či zajišťují odborné exkurze přímo na hasičských 

zbrojnicích. 


