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Tisková zpráva 
V. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním čtvrtém jednání konaném v úterý 3. března 2009 
zabývali 15 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy 
města; konkrétně majetkoprávní operace, Zpráva o fondu rozvoje bydlení či žádosti o poskytnutí 
příspěvků na rok 2009 z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. 
 

Fond rozvoje bydlení 
Bod č. 4: „Zpráva o fondu rozvoje bydlení za rok 2008“ 
 
Fond rozvoje bydlení existuje v Liberci již od roku 1994. Každoročně je podle pravidel projednáváno jeho 
hospodaření za uplynulých 12 měsíců a nejinak tomu je i letos. Rok 2008 byl však pro Fond rozvoje 
bydlení zlomový, neboť podle usnesení rady měly být všechny půjčky splaceny. Poslední totiž fond poskytl 
přesně před pěti lety a právě tato doba je smluvně určena jako doba splácení. 
Kontrolou byly zjištěny čtyři nedostatky v přijatých platbách od občanů. Ihned bylo přistoupeno 
k písemnému vyzvání a ve většině případu bylo prokázáno, že chyba nastala nepozorností při zadávání 
trvalých příkazů v bance.  
K 31. 12. bylo ukončeno 8 půjček řádným splacením, 2 případy jsou v řešení a o dalším postupu budou 
rozhodovat právníci. Stav finančních prostředků fondu byl k poslednímu lednu loňského roku 7 milionů 
korun. 
 
Město chce podpořit budoucí nájemníky nových bytů v Zeleném údolí 
Bod č. 6: „Likvidace movitého majetku po MS 2009, ul. Krejčího“ 
 
Pro účely MS v klasickém lyžování vybavilo Statutární město Liberec 254 bytových jednotek v Zeleném 
údolí. Jde o jedno až tří lůžkové pokoje, jejichž zařízení se skládá například ze stolů pod TV, židlí, 
postelí, botníků, skříní, předsíňových stěn, poliček, nočních lampiček, garnyží a záclon, ale i dalších 
součástí. Toto zařízení je ve vlastnictví města, které jej hradilo ze svého rozpočtu. 
Nyní nastává čas pro postupné zabydlování objektů stálými nájemníky, ve třech objektech to budou 
klienti DPS (tj. senioři) a další skupinou budou osoby se zdravotním nebo sociálním handicapem. V té 
souvislosti se radní zabývali dalším využitím vybavení bytů. Po diskusi se členové městské rady přiklonili 
k návrhu náměstkyně pro sociální věci, který počítá s nabídkou zařízení jednotlivým nájemníkům DPS za 
zvýhodněnou cenu (50% pořizovací ceny), a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o nábytek použitý a 
navíc v některých případech vyrobený na míru. Nájemníci příjmově vymezených bytů budou mít část 
vybavení rozpočítanou do výše nájemného s tím, že výchozí cena vybavení bude i v tomto případě 50% 
pořizovací ceny. Co se týče vybavení 20 bytů vyčleněných pro chráněné bydlení, které provozují 
organizace poskytující sociální služby na základě platné registrace, návrh počítá s převodem vybavení do 
jejich majetku formou daru. Část vybavení bude převedena na příspěvkovou organizaci CZaSP. Jedná se 
zejména o vybavení výdejny jídel a vybavení prostor potřebných pro činnost organizace dle zřizovací 
listiny. 
Prodej zbytku vybavení bude zveřejněn a následně nabídnut k odkupu nejvyšší nabídce. Upřednostněn 
bude zájemce, který odebere vše souhrnně, včetně demontáže a odvozu. 
Jelikož se jedná o rozhodnutí spojené s majetkem města, budou se jím zabývat i zastupitelé, a to na 
nejbližším zasedání. Teprve jejich rozhodnutí bude v této situaci konečné. Stále je totiž ještě možné, že 
veškeré vybavení bude odprodáno, například formou veřejné dražby dobrovolné. 
 



2 

 
 
Liberec pokračuje v obnově požární techniky, ale i dovybavení jednotek a opravách zbrojnic 
Bod č. 13: „Žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2009 z Fondu požární ochrany Libereckého kraje“ 
 
Statutární město Liberec se pravidelně stará o své jednotky sboru dobrovolných hasičů. Většina z nich 
má v tuto chvíli v užívání nové nebo repasované cisternové stříkačky, stranou nezůstávají ani opravy 
zbrojnic či dovybavování jednotek potřebnými pomůckami. Na veškerou tuto činnost se město snaží 
získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů než vlastního rozpočtu. Jedním z těchto zdrojů je i Fond 
požární ochrany Libereckého kraje, do kterého bude město podávat své žádosti i v letošním roce. 
Radní se totiž na svém pátém zasedání rozhodli schválit návrh předložený kanceláří tajemníka, ze 
kterého vyplývá, že v letošním roce bude do Fondu požární ochrany Libereckého kraje podáno celkem 8 
žádostí o příspěvek. Potěšující zprávou přitom je, že podmínky čerpání jsou v letošním roce upravené a 
došlo mimo jiné ke snížení spoluúčasti žadatele. Navíc je možné žádat i o příspěvek na stavební práce. 
V tabulce je přehled žádostí, které bude v letošním roce Statutární město Liberec předkládat: 
 
Popis Celková částka Příspěvek Spoluúčast 
32 ks polohovacích pásů (opasků) pro výjezdové 
jednotky JSDH Liberec 

61 824,- Kč 37 094,40 Kč 24 729,60 Kč 

Lodní motor Tohatsu MFS 20C pro nafukovací 
člun (JSDH Liberec Machnín) 

86 000,- Kč 51 600,- Kč 34 400,- Kč 

Lodní motor Tohatsu MFS 20C pro nafukovací 
člun (JSDH Liberec Růžodol I) 

86 000,- Kč 51 600,- Kč 34 400,- Kč 

2 ks dýchacích přístrojů Dräger a 2 ks 
náhradních lahví (JSDH Vesec a JSDH Růžodol 
I) 

178 747,30 Kč 107 248,30 Kč 71 499,- Kč 

8 ks požárních přileb SCHUBERT F 210 včetně 
svítilen pro výjezdové jednotky JSDH Liberec 

63 920,- Kč 38 352,- Kč 25 568,- Kč 

Výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici 
Liberec Krásná Studánka 

104 685,50 Kč 52 342,75 Kč 52 342,75 Kč 

Výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici 
Liberec Karlinky 

102 186,50 Kč 51 093,25 Kč 51 093,25 Kč 

Rekonstrukce topení v hasičské zbrojnici ve 
Vratislavicích 

106 780,- Kč 53 390,- Kč 53 390,- Kč 

 
 

Bývalá ubytovna zmizí z centra města 
Bod č. 14: „Demolice Sokolská“ 
 
Celkem 15 firem bude osloveno v rámci zadání formou poptávkového řízení na veřejnou zakázku  Demolice 
objektu v ulici Sokolská 162, 660, Liberec 1. Jediným hodnotícím kritériem přitom bude nabídková cena. 
Takové rozhodnutí učinili radní na závěr svého zasedání. 
Připomeňme, že objekt je od konce loňského roku prázdný a v současné době je také odpojen od 
inženýrských sítí. Příslušný odbor také prověřil platnost vydaných povolení k demolici objektu a odhadnul 
náklady na její realizaci. Ty by se měly pohybovat včetně venkovních úprav okolo 5 milionů korun. 
Zahájení demolice je předpokládáno na přelomu března a dubna, ukončení prací by pak mělo proběhnout 
koncem května letošního roku. 
 

 
 
V Liberci 3. března 2009 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


