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Tisková zpráva 
X. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním desátém jednání konaném v úterý 19. května 2009 
zabývali více než 50 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí 
správy města; konkrétně majetkoprávní operace, vyhodnocení zimní údržby za uplynulé období nebo 
rozdělení dotací z fondů města. 
 
 
 
Dodavatel třetí etapy rekonstrukce mostu Letná 
Bod č. 3: „Rekonstrukce mostu Letná III. etapa: Schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče na 
dodavatele stavby“ 
 
Rekonstrukce mostu v ulici Letná byla již v tiskových zprávách několikrát zmiňována. Nyní radní 
projednali materiál týkající se výběru dodavatele stavebních prací na III. etapu díla.  
Do vypsaného výběrového řízení se přihlásily celkem čtyři společnosti, které předložily své nabídky. 
Bohužel jeden z uchazečů nesplnil podmínky dané zadávací dokumentací, a tak musel být za zadávacího 
řízení vyloučen. Komise tedy hodnotila tři nabídky, které posuzovala podle výše nabídkové ceny. Jako 
nejvýhodnější z tohoto hodnocení vyšla kalkulace společnosti EUROVIA CS, a. s. (23,745 mil. včetně 
DPH). 
Radní respektovali doporučení výběrové komise a svým usnesením mimo jiné schválili výsledek výběrového 
řízení a zároveň pověřili příslušného vedoucího odboru sestavením smlouvy a jejím předložením k podpisu. 
 
 
Zimní údržba přišla na více než 54 milionů korun 
Bod č. 6: „Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2008 – 2009 ve městě Liberci“ 
 
O více než 32 milionů korun více zaplatí město za zimní údržbu než v loňském roce. Tato skutečnost je 
dána několika faktory, z nichž hlavní jsou klimatické podmínky, které v  období od 1. listopadu 2007 do 
31. dubna 2008 panovaly ve městě pod Ještědem. Přesně v tomto časovém úseku totiž v Liberci trvalo 
vlastní zimní období.  Za uvedenou dobu byla prováděna údržba na 398 km silnic I. – III. tříd, 150 km 
chodníků a na několika tisících metrů čtverečních veřejných prostranství, parkovacích ploch, zastávek 
MHD, parkových cest a schodech.  
Na těchto pracích se v průběhu celého období podílelo 346 provozních pracovníků, 49 traktorů,             
65 nákladních vozidel a více než 60 speciálních strojů a mechanismů (nakladače, frézy, sypače atd.).  
Počet dnů, kdy teplota nestoupla nad 0°C byl 41 (vloni 28), nejnižší teplota byla naměřena –15 °C, což je 
o 7 °C méně než v předchozím zimním období. 
 
Text Zimní sezona 

2007/2008 
Zimní sezona 
2008/2009 

Počet sledovaných dnů zimního období 161 dnů 151 dnů 
Celkový spad sněhu za celé období 156 cm 296 cm 
Údržba posypem (sníh do 1 cm, námraza) 57 dnů 44 dnů 
Údržba pluhování + posyp (spad sněhu 1-5 cm) 13 dnů 16 dnů 
Údržba pluhování + posyp (spad sněhu 5-25 cm) 5 dnů 13 dnů 
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Kalamitní situace 0 dnů 6 dnů 
Spotřeba soli  3 334 t 5 461 t 
Spotřeba písku 118 t 21 t 
Spotřeba solanky 66 560 l 92 911 l 
Spotřeba drtě 1 692 t 2 852 t 
Spotřeba ekogritu 243 m3 480 m3 
Celkové náklady na zimní údržbu včetně DPH 21 610 048 Kč 54 670 577 Kč 
 
 
Město půjčí škole prostředky na realizaci projektu 
Bod č. 15: „Návratná finanční výpomoc ZŠ U Školy“ 
 
 
Základní škola U Školy je jedním z řešitelů projektů v areálu Městského stadionu v Liberci, jejichž 
seznam schválila rada města na konci loňského roku. Tyto projekty mají být financovány z grantů 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
V souladu s tímto usnesením nyní požádal ředitel ZŠ U Školy o navýšení návratného příspěvku ve výši  
necelých 5 milionů korun, což je částka, která pokryje předfinancování projektu „Vybudování 
víceúčelového parku“ z 92,5%. Zbytek celkových nákladů (7,5%) uhradí v souladu s uzavřenou dohodou 
formou daru provozovatel areálu Městského stadionu. Návratná finanční výpomoc by měla být městu 
vrácena z následně poskytnuté dotace, a to do konce letošního roku. 
 
 
Nové prostory pro Dětské centrum SLUNÍČKO 
Bod č. 18: „Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova – ul. Pekárkova“ 
 
 
Ředitelka městské příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO představila zastupitelům v říjnu 
loňského roku projekt na vybudování nového dětského domova a kojeneckého ústavu. To je jedna 
z variant, jak vyhovět požadavkům nové legislativy upravující provoz podobných zařízení. Druhou 
variantou bylo přebudování současných prostor, avšak kvůli vysokým finančním nákladům a také technické 
složitosti tohoto řešení, zastupitelé odsouhlasili ředitelkou navržený projekt nového objektu. 
Nyní se radní zabývali konkrétním umístěním nového zařízení, které spojí jak dětský domov, tak i 
kojenecký ústav do stejné lokality a nabídne dětem rodinné prostředí. Jako nejvhodnější byla vybrána 
lokalita bývalé MŠ v Pekárkově ulici, která je v současné době nevyužívaná a pro účely nového dětského 
centra vhodná. 
V této chvíli probíhají přípravné kroky k uskutečnění projektu a jelikož je zatím zpracována pouze 
studie, ředitelka dětského centra požádala radu města a zastupitelstvo o schválení výběru lokality a 
pokračování prací vedoucích k realizaci, zejména zadání vypracování nezbytné projektové dokumentace. 
Odhad investičních nákladů činí 45 milionů korun a měl by se na nich podílet také Liberecký kraj, neboť 
zařízení má celokrajskou působnost. 
Radní souhlasili s výběrem lokality a materiálem se budou zabývat zastupitelé, kteří v této věci 
rozhodnou. Součástí žádost ředitelky je také poskytnutí účelové investiční dotace, ze které budou 
hrazeny náklady na projektovou dokumentaci. 
 
 
Zvýšení nájemného ve startovacích bytech o míru inflace 
Bod č. 24: „Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací v ul. Krajní č.p. 1575-1580“ 
 
 
První byty v ulici Krajní byly předány do užívání v prosinci 2005, poslední pak v září 2006. Celkem se 
jedná o 6 objektů, které slouží jako tzv. startovací byty a část bytových jednotek jako byty upravitelné.  
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Na výstavbu všech šesti domů byla městu poskytnuta dotace Státním fondem rozvoje bydlení a podle 
uzavřené smlouvy je možné jednou ročně zvýšit nájemné o míru inflace k 1. 7., kterou zveřejňuje Český 
statistický úřad. Komise humanitní projednala návrh odboru sociálních a zdravotních služeb, a doporučila 
radě města ke schválení navýšení nájmu v uvedených bytech, a to o míru inflace zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem (6,3%). 
 
Přehled nájemného v bytech v ulici Krajní: 
 
 Běžné byty  

nyní 
Běžné byty  

nově 
Upravitelné byty 

nyní 
Upravitelné byty 

nově 
Krajní č.p. 1575 – 1578 68,50 Kč / m2 72,81 Kč / m2 47,42 Kč / m2 50,40 Kč / m2 
Krajní č.p. 1579 – 1580 66,82 Kč / m2 71,02 Kč / m2 46,26 Kč / m2 49,17 Kč / m2 
 
Poslední dva objekty byly dostavěny později a bylo u nich zdražení o výši inflace uplatněno méněkrát, 
tudíž je zde i nižší nájemné. 
Uvedené zvýšení nájemného bude platné od 1. července 2009 a tamní nájemníci budou o tomto kroku 
písemně informováni. Toto zvýšení se netýká žádných dalších bytů než v Krajní ulici. 
 
 
Složení konkurzní komise pro výběr nového ředitele divadla 
Bod č. 32: „Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele DFXŠ“ 
 
V polovině června končí příjem přihlášek do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla 
Františka Xavera Šaldy. Radní z tohoto důvodu schválili složení komise, která bude posuzovat jednotlivé 
kandidáty a jejímž úkolem bude doporučit jmenování nejvhodnějšího z nich. Komise čítá 12 jmen, mezi 
nimiž jsou zastupitelé a radní města, odborníci z divadelní oblasti, zástupci Rady DFXŠ i režiséři. 
 
 
Kulturní služby Liberec v roce 2008 
Bod č. 36: „Zpráva o činnosti a hospodaření Kulturní služby Liberec“ 
 
Příspěvek 5,2 milionu korun vloni získaly Kulturní služby Liberec, s. r. o. od města na svou činnost. Na 
samotný provoz to bylo 3,9 milionu, zbylé prostředky byly účelově vázány jako částečné krytí nákladů na 
spotřebu energií a na opravy městského objektu. Hlavní budovu Lidových sadů v loňském roce navštívilo 
cca 94 500 diváků, a to při celkových 412 akcích, Experimentální studio navštívilo téměř 22 tisíc 
návštěvníků na 215 akcích. Dětský koutek fungoval 155 dnů v průběhu roku a návštěvnost se v něm 
pohybovala okolo 32 tisíc. Malá výstavní síň hostila 2 akce, na než přišlo 300 lidí a Galerie U rytíře se 
mohla za uplynulý rok pochlubit 16 akcemi a návštěvností téměř 4,5 tisíce zájemců. 
Program Lidových sadů navštívilo 36,5 tisíce diváků a nezanedbatelnou součástí činnosti jsou také 
nejrůznější kurzy, na kterých se vystřídaly stovky absolventů. 
Radní zprávu o činnosti vzali na vědomí. 
 
Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
Bod č. 37: „Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací“ 
 
Před necelým čtvrtrokem byl usnesením zastupitelstva města zřízen Fond pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací. Podle statutu jsou jeho příjmem odvody z odpisů školských 
příspěvkových organizací a čerpat tyto finance je možné pouze na realizaci velkých oprav těchto institucí 
zřizovaných městem.  
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Radní projednali a souhlasili s návrhem odboru školství, kultury a sportu, který předpokládá rozdělení 
prostředků na nejdůležitější investiční akce: 
 
ZŠ Švermova Rekonstrukce šaten cca 2,6 mil. Kč 
ZŠ Ještědská Výměna oken cca 2,1 mil. Kč 
ZŠ Švermova Oprava opěrné zdi cca 2,7 mil. Kč 
ZŠ Švermova Rekonstrukce prosklené stěny tělocvičny cca 2,0 mil. Kč 
ZŠ Aloisina výšina Projektová dokumentace – zateplení cca 850 tis. Kč 
ZŠ Sokolovská Projektová dokumentace – zateplení cca 345 tis. Kč 
MŠ Delfínek, Nezvalova Projektová dokumentace – zateplení cca 195 tis. Kč 
MŠ Kytička, Burianova Projektová dokumentace – zateplení cca 291 tis. Kč 
MŠ Klíček, Žitná Projektová dokumentace – zateplení cca 160 tis. Kč 
 
Tento návrh nyní projednají zastupitelé na svém příštím zasedání. 
 
Kulturní fond navrhuje přidělit dotace 
Bod č. 38: „Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 2. kolo 2009“ 
 
Vyhlášené druhé kolo dotací z kulturního fondu bylo uzavřeno 30. dubna, kdy bylo evidováno 45 žádostí 
od 39 žadatelů s požadavkem na finance ve výši 2 102 235 Kč. Sedmi žádostem nebyla přidělena žádná 
dotace, tři žádosti byly přeřazeny do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. Dotace byly navrženy pro 
36 žádostí v celkové výši 680 000 korun. Mezi úspěšnými žadateli jsou např. Klub hudební mládeže 
Liberec s projektem Duhová bouře 2009 (35 tis. Kč),  Country a Western Club – Hudební festival Gody 
2009 (28 tis. Kč), Spolek ruprechtických sousedů (30 tis. Kč) na 6. ruprechtickou pouť nebo občanské 
sdružení Carola (20 tis. Kč) na vydání profilového CD dětského pěveckého sboru Carola. 
I tento návrh, ve kterém radní nedělali oproti doporučení správní rady fondu žádné úpravy, poputuje na 
stůl zastupitelům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 20. května 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


