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Tisková zpráva 
VII. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním sedmém jednání konaném v úterý 20. dubna 2010 
zabývali téměř 60 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy 
města; konkrétně majetkoprávní operace, návrhy správních rad fondů na přidělení dotací nebo projekty na 
opravu městských komunikací. 
 
 

MFRB navrhuje přidělit dotace pro letošní rok 
Bod č. 3: „Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2009 a návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2010“ 
 
Správní rada Městského fondu rozvoje bydlení (dále jen MFRB) projednala hospodaření fondu za rok 2009 a 
zároveň navrhla přidělení dotací z fondu pro rok 2010.  
V loňském roce byla přiznána podpora ve výši 7,6 mil. Kč celkem 10 projektům. Velká část přidělených dotací již 
byla vyčerpána, nicméně pro letošní rok budou stavebníci čerpat ještě zbývajících 3,8 mil. Kč na dokončení 
investičních akcí. 
Pro letošní rok je správní radou fondu navrhováno přerozdělit cca 4 mil. Kč, a to mezi 4 žadatele. Prvním je 
Rezidence Na Lukách, s. r. o., která hodlá realizovat výstavbu 269 bytových jednotek v lokalitě Nová Ruda. 
Návrh dotace je ve výši 3,5 mil. Kč. Druhým úspěšným žadatelem je společnost M-stavby, s. r. o., které fond 
přispěje 315,6 tisíce korun na výstavbu vodovodu v lokalitě Staré Pavlovice. Třetím žadatelem, jehož žádost 
byla správní radou fondu podpořena, je společnost Továrna, s. r. o., které je navržen příspěvek ve výši 87,5 
tisíce Kč na výstavbu veřejného osvětlení. Poslední z úspěšných žadatelů jsou manželé Václav a Helena Bártovi, 
kteří v ulici Kaplanova hodlají vystavět vodovod a tlakovou kanalizaci pro 4 rodinné domy. Na projekt jim byla 
správní radou fondu navržena dotace ve výši 78 tisíc Kč. 
Radní se všemi čtyřmi návrhy správní rady fondu souhlasili a o tom, jestli bude dotace skutečně přidělena 
rozhodnou zastupitelé na svém nejbližším zasedání. 
 
Výběrová řízení na dodavatele staveb a stavebních prací 
Bod č. 6: „Revitalizace Soukenného náměstí - Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby“, bod jednání 
č. 7: „Gagarinova – oprava komunikací a vnitrobloku – návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby“, bod jednání 
č. 8: „Oprava komunikace SNP v Liberci - Založení projektu a návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby“, bod 
jednání č. 9: „Polní ul. – Otočka a zastávka autobusů MHD - Založení projektu a návrh vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele stavby“, bod jednání č. 10: „Ul. Na Bídě – Cyklostezka a úprava chodníku - Založení projektu a návrh vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavby“, bod jednání č. 11: „Oprava chodníku v ul. Krajinská v Liberci - Založení projektu 
a návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby“ a bod jednání č. 12: „Zajištění žulového masivu na pozemku p.p.č. 
5127/2, k. ú. Liberec - Schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby, financování“ 
 
Celkem sedm vypsání výběrových řízení na dodavatele stavby schválili radní na svém zasedání. V prvním 
výběrovém řízení bude město hledat dodavatele stavby „Revitalizace Soukenného náměstí“. Druhé výběrové 
řízení se týká dodavatele stavby „Gagarinova – oprava komunikací ve vnitrobloku“. Třetího dodavatele stavby 
bude město hledat pro opravu komunikací v ulici Slovenského národního povstání, včetně parkovacích míst. 
Výběrové řízení bude vypsáno také na dodavatele stavby, v rámci které bude v ulici Polní vybudována točka 
autobusu MHD, který bude dopravně obsluhovat lokalitu za Kauflandem. V ulici Na Bídě bude v letošním roce 
budována cyklostezka a zároveň dojde na opravu chodníků – i pro tuto investiční akci vypíše město výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Poslední ze série výběrových řízení směřuje na výběr zhotovitele zajištění 
žulového masivu nedaleko liberecké soudní budovy. 
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Zastupitelé projednají druhé rozpočtové opatření 
Bod č. Bod č. 21: „Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2010“ 
 
Radní projednali také návrh druhého rozpočtového opatření pro rok 2010. V něm se příjmy města upravují o 
52,2 mil. Kč, což tvoří zejména přijaté dotace ze státního rozpočtu a z Krajského úřadu Libereckého kraje a 
také přijaté pojistné náhrady. Výdaje se navyšují o 67,2 mil. Kč, což v sobě reflektuje zapojení přijatých 
dotací, přesuny v rámci rozpočtu a také zapojení části kapitálové a běžné rezervy na základě požadavku 
jednotlivých odborů. Financování bylo upraveno o 15 mil. Kč. Byly zařazeny požadavky použití finančních 
prostředků z minulých let u fondů a zvýšen požadavek v čerpání revolvingového úvěru. 
Pokud zastupitelé návrh druhého rozpočtového opatření v letošním roce schválí, bude podoba městského 
rozpočtu následující: 
 
 Schválený rozpočet 

(po 1. RO) 

+ / - úprava RO Návrh po 2. RO 

Příjmy 1 856 870 711 + 52 228 364 1 909 099 075 
Výdaje 2 514 194 688 +67 276 982 2 581 471 670 
Financování 657 323 977 + 15 048 618 672 372 595  
 
 
Správní rada fondu prevence navrhla přidělit dotace 
Bod č. 22: „Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací v rámci I. výzvy roku 2010“ 
 
První výzva byla vyhlášena na podporu akcí v průběhu roku 2010, a to na aktivity protidrogové politiky, které se 
zaměřují na ovlivňování postojů a rizikového chování v důsledku užívání návykových látek a na podporu programů 
zaměřených na žáky ZŠ, jež pozitivně ovlivňují názor a postoje dětí. Do řádného termínu uzávěrky tj. 25. 3. 
2010 bylo přijato 20 projektů od 16 žadatelů, přičemž výše požadovaných finančních prostředků činila 713 170 
Kč. Členové správní rady se usnesli, že v rámci I. výzvy rozdělí mezi žadatele celkovou částku 144 100 korun. 
Mezi úspěšnými žadateli jsou např. Centrum volného času, o. s., které získalo dotaci 13 600 Kč, Člověk v tísni, o. 
p. s.  – 10 tisíc Kč. Se třemi projekty uspěl Maják, o. p. s., který získal celkem 29 tisíc Kč.  Nejvíce finančních 
prostředků, a to po 30 000 Kč, správní rada navrhla ZŠ a MŠ pro tělesně postižené a Advaitě, o. s. Rada města 
s návrhem na rozdělení dotací souhlasila, ale konečné slovo budou mít zastupitelé města. 
 
Město se stane partnerem sdružení podporujícího rozvoj kongresové a incentivní turistiky 
Bod č. 26: „Schválení záměru partnerství mezi SML a NORTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU, o. p. s.“ 
 
Obecně prospěšná společnost NORTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU, o. p. s., oslovila primátora města 
s nabídkou partnerské spolupráce. Společnost sdružuje zájemce o rozvoj kongresové a incentivní turistiky na 
území Libereckého kraje. Jejím posláním je prezentace subjektů – členů společnosti, kteří poskytují služby 
kongresového, výstavního a veletržního průmyslu, ale i dalších druhů specializované, poznávací a obchodní 
turistiky na území Libereckého kraje, popř. na území ČR. Zaměřuje se také na spolupráci se zahraničními 
zastoupeními agentury CzechTourism a další. Rada města tento záměr uzavření partnerství schválila. 
 
Financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
Bod č. 30: „Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací“ 
 
Finančním zdrojem tohoto fondu jsou odvody z odpisů školských příspěvkových organizací. Pro rok 2010 byl 
v rámci 1. rozpočtového opatření zastupitelstvem města schválen příděl do fondu ve výši 24 949 833 Kč, 
přičemž zůstatek z roku 2009 činí 7 426 829 Kč. Celková částka pro letošní rok je 32 376 662 Kč. Radě města 
byl předložen návrh na čerpání finančních prostředků ve výši 8. 330,000 Kč. 
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Nový seznam neprivatizovatelných ploch 
Bod č. 31: „Seznam ploch veřejné zeleně, rozvoj. ploch veř. zeleně, rozvoj. ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné 
pobíhání psů, které by měly být vyjmuty z privatizačního procesu“ 
 
Seznam neprivatizovatelných městských ploch se po jednání zastupitelstva rozšíří o plochy veřejné zeleně, 
rozvojové plochy veřejné zeleně, dětská hřiště a plochy pro volné pobíhání psů. Radní totiž projednali materiál 
odboru komunálních služeb, který plochy tohoto určení zařazuje na nový seznam nemovitostí vyjmutých 
z privatizačního procesu. Významná prostranství s veřejnou zelení a plochy, které jsou do budoucna vhodné pro 
vznik takových prostranství jsou rozmístěny po celém území města. Na seznam nebyly zařazeny lesní pozemky, 
neboť ty budou řešeny v samostatném dokumentu v další etapě. 
Radní se návrhem, který byl připomínkován také odborem životního prostředí, majetku města a také odborem 
rozvojových projektů, zabývali detailně několik desítek minut. Výsledný seznam bude předložen zastupitelstvu 
k dalšímu projednání. 
 
Návrh na rozdělení dotací předložila i správní rada Ekofondu 
Bod jednání č. 33: „Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010“ 
 
Do uzávěrky výběrového řízení tj. do 1. 4. 2010 bylo přihlášeno 24 projektů, jejich celkové náklady dosáhly 
částky 1 845 062 Kč s požadovanou částkou dotace ve výši 1 069 820 Kč. Správní rada Ekofondu navrhla 
rozdělit částku 500 000 korun 18 projektům, přičemž 6 projektům nebyla přidělena žádná dotace, 4 projektům  
byla přidělena plná požadovaná částka a 14 projektům se přiznala poměrná částka. Nutno dodat, že při 
přidělování dotací a určení výše finanční podpory, správní rada zohledňovala procentuální výši spoluúčasti 
příjemce dotace a skladbu rozpočtu projektu. Plnou dotaci, požadovaných 50 tisíc Kč, například obdržel  
Jizersko-ještědský horský spolek, o. s., na projekt „Oprava turistické vyhlídky Dračí kámen“. Plnou dotaci, 
avšak požadovaných 25 000 Kč, správní rada přidělila OV a ZO Českého svazu včelařů Liberec na nákup léčiv 
pro včely a  zachování jejich vlivu na přírodu.  
Mezi dalšími úspěšnými žadateli jsou:  Liga na ochranu zvířat ČR (35 000 Kč), Český svaz ochránců přírody, ZO 
Kateřinky (69 500 Kč), Čmelák-Společnost přátel přírody (27 500 Kč), ZŠ Aloisina výšina (31 500 Kč), ZO 
ČSOP Armillaria (31 000 Kč a 33 000 Kč). Rada města s návrhem souhlasila, ale musí jej schválit ještě 
zastupitelstvo města. 
 
Závazek veřejné služby a úhrada prokazatelné ztráty společnosti DPML, a. s. 
Bod jednání č. 34: „Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu SML společností DPML, a. s. 
za rok 2009“ 
 
Mezi SML a DPML byla v květnu 2009 uzavřena desetiletá Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu MHD. Předmětem smlouvy byl i závazek DPML zabezpečit veřejnou  městskou 
osobní dopravu v rozsahu 4 300 347 vozokilometrů (dále jen vzkm) dle jízdních řádů a 82 000 vzkm jako 
náhrady výluk v autobusové dopravě a 1 975 466 vzkm v tramvajové dopravě.  Celkem šlo o 6 357 813 vzkm.  
Výše smluvního  příspěvku v roce 2009 činila 224 milionů korun. Skutečná výše prokazatelné ztráty dosáhla 
částky 224 000 058 Kč, takže rozdíl činil 58 korun. Skutečný počet vozokilometrů činil 6 332 043 vzkm a 
tudíž šlo o rozdíl 25 770 vzkm. V této souvislosti je nutné upřesnit, že během loňského roku došlo k úpravám 
jízdních řádů, kdy na jedné straně byly navýšeny vzkm z důvodu MS 2009 nebo zřízením linky č. 32 
(rekonstrukce mostu v lokalitě Doubí-prům. zóna Jih), na druhé straně z důvodu ukončení prací na rekonstrukci  
mostu Letná byly zrušeny linky č. 40 a 41 a upravena linka č. 12. Samostatnou kapitolou byla výluka na 
tramvajové trati do Jablonce n. N., kdy v důsledku posunu termínů oprav došlo ke čtyřnásobnému překročení 
náhradních vzkm (z 82 000 na 320 025 vzkm). Naopak díky rekonstrukci trati byla dočasně zrušena část 
přepravy mezi Viaduktem a Rybníčkem (-30 712 km). 
Rozdíl mezi úhradou prokazatelné ztráty a vyúčtováním  nákladů dopravce je zanedbatelný a z tohoto pohledu 
je vzájemná bilance ze strany dopravce považována za vyrovnanou. Ve vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 
2009 je obsaženo i vyúčtování MHD v době konání MS 2009. Zvýšení nákladů a propad výnosů se v této 
souvislosti DPML podařilo během roku 2009 částečně kompenzovat úsporným programem. 
Toto závěrečné  vyhodnocení vzala rada města na vědomí. 
 
 



4 

 
 
 
Spolupráce města, kraje a galerie na přeměně městských lázní 
Bod jednání č. 43: „Uzavření smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a smlouvy o bezplatném užívání v rámci 
projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ mezi SML, LK a Oblastní galerií“ 
 
Svůj souhlas s uzavřením tří smluv mezi městem, Libereckým krajem a Oblastní galerií vyjádřili radní v rámci 
projektu konverze městských lázní na výstavní prostor. Tyto tři smlouvy mimo jiné stanovují, jaký bude 
společný postup při realizaci projektu a jak budou po jeho dokončení vyrovnány majetkové poměry. Žadatelem 
o dotaci bude v rámci IPRM Liberec – zóna Lidové sady Statutární město Liberec, zatímco následným 
uživatelem se stane krajská organizace Oblastní galerie v Liberci. Rada Libereckého kraje již s dokumenty 
souhlas vyslovila a nyní je tedy na obou zastupitelstvech (krajském i městském), aby dokumenty projednala a 
zaujala k nim stanovisko. 
Mezi základní principy spolupráce lze zařadit skutečnost, že město zrealizuje projekt konverze městských 
lázní, bude hradit spoluúčast na projektu a v jeho závěru předá objekt do užívání Oblastní galerii Liberec. 
Následně mu bude Libereckým krajem poskytnuta budova nynější Oblastní galerie a uhrazeny vynaložené 
finanční prostředky spoluúčasti. 
 
 
Radní souhlasili se zařazením projektu Centrum pro přírodu na indikativní seznam v rámci IPRM 
Bod jednání č. 44: „Schválení IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, zařazení projektového záměru Centrum 
pro přírodu do indikativ. seznamu projektů“ 
 
Koncem března proběhlo veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci. Podobné veřejné diskuse jsou městem, coby předkladatelem IPRM, vnímány jako zásadní a přinášejí 
také nové podněty a připomínky v procesu přípravy IPRM. Například po širším vyhodnocení připomínek vzešlých 
z veřejného projednání a na základě upřesňující diskuse s předkladatelem, navrhlo město zařadit projektový 
záměr „Centrum pro přírodu“ do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci. 
Radní se zařazením projektového záměru do indikativního seznamu souhlasili. Kompletní dokument IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci bude předložen k projednání a schválení v zastupitelstvu. 
 
 
IPRM Liberec – zóna Lidové sady 
Bod jednání č. 45: „Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM a vyjmutí akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v 
Liberci z indikativ. seznamu projektů IPRM Liberec – zóna Lidové sady IPRM“  
 
Radní projednali Roční zprávu o postupu realizace IPRM, která mimo jiné popisuje jednotlivé projekty v rámci 
IPRM Liberec – zóna Lidové sady a rekapituluje učiněné kroky za uplynulý rok (v tomto případě za období od 19. 
6. 2009 do 31. 12. 2009). Tato Roční zpráva o postupu realizace IPRM bude projednána ještě zastupitelstvem 
města a následně předána na řídící orgán Regionálního operačního programu. 
Dalším bodem materiálu bylo vyřazení jednoho z projektových záměrů z indikativního seznamu projektů.   
Pavilon leknínů byl v minulosti zařazen na indikativní seznam projektů v rámci IPRM Liberec – zóna Lidové sady. 
V nedávné době však byl stejný projektový záměr zařazen i na indikativní seznam projektů v rámci IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, a to z důvodu vyšší pravděpodobnosti, že projektu bude přiznána 
dotace. Ačkoliv projektový záměr splňuje vize i cíle obou integrovaných plánů rozvoje města, poskytovatel 
dotace vylučuje umístění totožného projektu na dvou indikativních seznamech. Z tohoto důvodu doporučil řídící 
výbor IPRM Liberec – zóna Lidové sady, aby došlo k vyjmutí projektového záměru „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady v Liberci“ z indikativního seznamu a záměr tak zůstal umístěn pouze na indikativním seznamu IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.  
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Výběrové řízení na revitalizaci parků v Lidových sadech 
bod jednání č. 46: „Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Parky Lidové sady 1 v IPRM Liberec“. 
 
Na konci listopadu loňského roku byl do IPRM Liberec – zóna Lidové sady zařazen projekt „Parky Lidové 
sady 1“. Radní nyní souhlasili s vypsáním výběrového řízení na dodávku stavby. Jedná se o asanační, arboristické 
a sadové práce, terénní úpravy, komunikace a mobiliář v parcích v ulici Prokopa Holého a na Sukově náměstí. 
Předpokládané dokončení projektu je v listopadu letošního roku. 
 
Liberec uzavře smlouvu o partnerství s francouzským Dunkerque 
Bod jednání č. 47: „Smlouva o partnerské spolupráci s městem Dunkerque“ 
 
V roce 2009 se SML podílelo na významném projektu s názvem „Po místech bojů Československé samostatné 
obrněné brigády na západě za 2. světové války (1944-1945) a poznání významných míst z období 1. světové 
války“. Vedle členů Československé obce legionářské a zástupců studentů se programu zúčastnil také liberecký 
primátor Jiří Kittner. Jedním z míst, které skupina navštívila, bylo francouzské město Dunkerque, kde se 
zástupci SML setkali s tamním starostou Michelem Delebarrem. Francouzská strana projevila zájem o uzavření 
partnerství s Libercem, a to mimo jiné také z důvodu propojení společných historických momentů (u Dunkerque 
bojoval také liberecký občan, plk. Stanislav Hnělička). 
V současné době připravuje francouzská strana návrh smlouvy o partnerství, která by měla být podepsána 
v rámci oslav 65. výročí ukončení 2. světové války a 70. výročí operace Dynamo, jenž jsou v Dunkerque 
pořádány na konci května. Liberec se na oslavách bude podílet mimo jiné zprostředkováním návštěvy válečných 
veteránů, studentů, ale i klubu vojenské historie Roty Nazdar, která s sebou přiveze výstavu vzácných 
exponátů – tuto výstavu budou moci před jejím odvozem do Francie shlédnout také Liberečané, a to v Galerii U 
Rytíře v době od 8. do 19. května. 
Radní souhlasili se záměrem uzavřít smlouvu o spolupráci, a to také z důvodu, že snaha o podobnou smlouvu 
s francouzským Amiens nebyla nikdy naplněna. Záměr musí ještě schválit zastupitelé, kterým bude na 
květnovém zasedání předložena také samotná smlouva o partnerství. 
 
 
 
 
V Liberci 21. dubna 2010 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


