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Tisková zpráva 
XI. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním jedenáctém (posledním před prázdninami) jednání 
konaném v úterý 16. června 2010 zabývali téměř 90 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky 
ze všech důležitých součástí správy města; konkrétně majetkoprávní operace, opravy komunikací, letošní 
rozpočtové opatření č.3 a harmonogram  přípravy rozpočtu na rok 2011, ale také nová pravidla pro 
přidělování bytů v DPS, bezbariérových  a upravitelných bytů nebo návrhy na přidělení dotací z několika 
fondů města. 
 
Rekonstrukce a opravy komunikací 
Rada města na svém 11. zasedání schválila několik bodů týkajících se oprav komunikací v Liberci.  
 
Bod č. 11: „U Mlýna – lávka pro pěší. Výběr dodavatele, financování a realizace stavby“ 
 
Během podzimu 2010 dojde k opravě lávky pro pěší v ulici U Mlýna. Na základě mostní prohlídky lávky 
v roce 2008 se původně uvažovalo o její demolici. Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti zejména pro 
pěší, ale byla navržena rekonstrukce lávky, po níž bude umožněn pohodlný přechod řeky nejen chodcům, 
ale i cyklistům. Rekonstrukce si vyžádá cca 2,3 milionu korun bez DPH. Jako dodavatel byla vytipována 
firma Strabag, a. s., která již v minulosti realizovala demolici a stavbu nového mostu v ulici Pilínkovská. 
 
Bod č. 12: „Oprava komunikace SNP v Liberci. Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, 
realizace stavby“ 
 
Do výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Oprava komunikace SNP“ se přihlásili celkem 
tři uchazeči: EUROVIA CS, a. s., STRABAG, a. s. a TSML, a. s.  Jediným kritériem výběru byla výše 
nabídkové ceny bez DPH. Vítězem výběrového řízení se stala firma STRABAG, a. s., s nabídkovou cenou 
4 247 023,94 Kč. 
 
Bod č. 12a : „Žitavská – oprava ulice. Založení projektu, výběr dodavatele a realizace stavby“ 
 
Ulice Žitavská v úseku mezi ulicemi Ostašovská a připojovací rampou na silnici I/35 z ulice Jungmannovy 
je zařazena ve IV. Stupni technického stavu, což je nevyhovující stav. V této části vozovky se vyskytují 
výtluky, jejichž další opravy by byly nehospodárné. Součástí projektové dokumentace je oprava 
asfaltového povrchu a také stavební úprava stávajícího přechodu pro chodce u mateřské školky, kde 
dojde nejen k nasvětlení přechodu, ale i ke zřízení středního dělícího ostrůvku. Díky zřízení ostrůvku 
dojde k omezení rychlosti projíždějících vozidel, které zde velmi často překračují maximální povolenou 
rychlost a tím dochází i ke zvyšování hladiny hluku. V září 2010 dojde v části ulice Žitavské k pokládce 
vysokonapěťového kabelu, z tohoto důvodu je možné získat finanční příspěvek od ČEZ Distribuce, a. s., 
ve výši 600 tisíc korun, který lze využít na opravu zmíněné komunikace. Z rozpočtu SML bude za účelem 
financování akce uvolněna částka 1,9 milionu korun. K opravě dojde v období 08 -10/2010. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, je možné oslovit vytipovaného dodavatele stavebních 
prací, kterým je firma STRABAG, a. s. 
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Návrh rozpočtového opatření č.3 rada města předloží zastupitelům 
Bod č. 14: „Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec  pro rok 2010“ 
Bod č. 15: „Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2011 a rozpočtového výhledu na roky 
2O12 – 2O15 
 
Rada města souhlasila  s návrhem rozpočtového opatření č. 3 a předloží jej ke schválení zastupitelstvu 
města  24. 6. 2010. Z tohoto rozpočtového opatření vyplývá, že příjmy se upravují o 54 670 279 Kč. Byly 
zařazeny  dotace ze státního rozpočtu (SR) a z rozpočtu Krajského úřadu LK (KÚLK). Na základě 
finančního vypořádání  města za rok 2009 byly do příjmů zařazeny  odvody hospodářských  výsledků, 
nedočerpané investiční dotace příspěvkových  organizací a vratka poskytnuté dotace. V kapitálových 
příjmech byl narozpočtován příjem z prodeje akcií Teplárny Liberec. 
Naproti tomu výdaje se upravují o 140 777 827 Kč,  ve výdajích jsou rozděleny  dotace z příjmu SR a 
KÚLK, vyúčtování poskytnutých dotací u Ještědské sportovní, s. r. o., a Kulturních služeb Liberec, s. r. o. 
Financování bylo upraveno o 86 107 548 Kč. Byly zařazeny zůstatky  z minulých let u smutečního fondu, 
fondu školských příspěvkových organizací a fondu kultury. 
 
 schvál. rozpočet návrh rozp.op.  č.3 +/- úprava v Kč 
PŘÍJMY 1 909 099 075 1 963 769 354       54 670 279 
VÝDAJE 2 581 471 670 2 722 249 497      140 777 827 
FINANCOVÁNÍ    672 372 595    758 480 143        86 107 548 
 
 
Přípravy na rozpočet SML na rok 2011 se rozeběhly a odpovídají pevně stanoveným termínům 
harmonogramu. 
 
 
Každý, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, který nepracuje 
Bod č. 21: „Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.“ 
  
Obecně prospěšná společnost Komunitní práce Liberec, o. p .s., zaměřená na zajišťování veřejně 
prospěšných prací byla založena r. 2005. Od r. 2009 provozuje společnost také veřejné služby na území 
města Liberec. Společnost se výrazně zapojila do programu Úřadu práce Liberec (ÚP) na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Na úklidové práce zaměstnává 
mimo jiné i ženy na mateřské dovolené a občany se zdravotním znevýhodněním. V roce 2009 bylo díky 
příspěvku ÚP Liberec a SML vytvořeno 26 pracovních míst. Výše příspěvku činí v současnosti 9 tisíc 
korun/měsíc na jedno pracovní místo na plný pracovní úvazek. Za rok 2009 nastoupilo k OPS celkem 68 
uchazečů o zaměstnání. Z toho 14 míst bylo dotováno ze státního rozpočtu a 54 spolufinancováno 
z evropského sociálního fondu. 
 
 
 
Fondy rozdělovaly dotace 
Bod č.25: Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML 
v rámci II. výzvy roku 2010, 
Bod č.53:  Návrh Správní rady  sportovního fondu na přidělení dotací ze sportovního fondu Statutárního města 
Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
Bod č. 74:  Návrh Správní rady  fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci  Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo 2010 
 
Fond prevence – termín uzávěrky vypsané II. výzvy byl 27. 5. 2010. Tato výzva byla vypsána za účelem 
podpory aktivit protidrogové politiky, specifické primární prevence užívání drog a dalších návykových 
látek. Celkem bylo přijato 5 projektů od 5 žadatelů s celkovým požadavkem na 177 tisíc korun.  Správní 
rada fondu navrhla rozdělit částku 37 500 korun, kterou obdrží nakonec jeden žadatel, a to Centrum 
Generace, o. s. 
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Sportovní fond – disponoval prostředky na rok 2010 v objemu 5,15 mil. Kč, dalším finančním zdrojem  byl 
zůstatek za rok 2009 ve výši 155 113 Kč. Pro pět vyhlášených kol v roce 2010 měl fond k dispozici částku 
5 300 100 Kč. Zastupitelstvem města byly schváleny finanční prostředky pro 4 kola ve výši 4 312 704 Kč. 
V posledním kole fond tedy disponoval částkou 1 143 665 korun na jednorázové, náborové a propagační 
akce konané od 1. září 2010 do 28. února 2011. Pro toto kolo se sešlo 86 žádostí, z toho 4 žádosti po 
řádném termínu. Celkové náklady na akce dosáhly částky 8 148 214 Kč, z toho požadavky organizací činily 
2 728 500 korun. U 13 žádostí správní rada shledala nedostatky a proto neobdržely dotace. U 
zbývajících 69 žádostí členové právní rady navrhli  přidělit dotace  v celkové výši 1 143 200 korun. Mezi 
těmito úspěšnými žadateli jsou např.  A-Styl Liberec (22 tis. Kč), AVE – Kontakt s. r. o. (27 tis. Kč), 
Gymnastika Liberec (150 tis. Kč). 
Fond pro partnerskou spolupráci – vypsáno 3. a 4. kolo s termínem uzávěrky 31. 5. 2010, z nichž 3. kolo 
se týkalo projektů realizovaných v partnerských městech a 4. kolo se týkalo projektů realizovaných ve 
spolupráci s partnerskými městy v Liberci. Celkem bylo přijato 7 žádostí s požadavkem na dotace ve výši 
208 300 korun. Dvě žádosti nesplňovaly kritéria základních pravidel a proto správní rada  odhlasovala 
dotace 5 žádostem ve výši 95 tisíc korun. Mezi nimi jsou  Boveraclub, o. s. (30 tis. Kč),  Podještědské 
gymnázium (30 tis. Kč), OHK Liberec (18 tis. Kč), ZŠ Barvířská (7 tis. Kč), ZŠ Dobiášova (10 tis. Kč) 
Všechny tyto návrhy na přidělení dotací z výše uvedených fondů musí ještě schválit zastupitelé města. 
 
 
Po dvou letech se mění pravidla pro přidělování bytů 
Bod č.33: Hospodaření s byty ve vlastnictví SML – nová pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení 
(DPS), bytů zvláštního určení (bezbariérových) a upravitelných bytů 
 
V červnu 2008 rada schválila materiál o hospodaření s byty ve vlastnictví  statutárního města Liberec, 
čímž se upravily podmínky pro přidělování  jednotlivých typů bytů. Loni v listopadu rada schválila  úpravu 
podmínek pro přijetí žádosti  na byty v DPS, bezbariérové a upravitelné, a to o podmínku trvalého pobytu 
v Liberci a  o podmínku čistého trestního rejstříku všech zletilých členů domácnosti. Nyní po dvou letech 
byla původní pravidla zrušena, protože neplní dostatečně svoji úlohu.  Při tvorbě nových pravidel rada 
vycházela jednak z výsledků kontrol užívání bytů, které byly za spolupráce s Městskou policií Liberec 
učiněny v loňském roce v období říjen až prosinec. Dále se vycházelo ze zkušeností odboru sociálních a 
zdravotních  služeb, odboru sociální péče, příspěvkových organizací města pracujících se seniory a se 
zdravotně postiženými.  
 Smyslem nových pravidel je, aby výše popsané  typy bydlení  získávali žadatelé, kteří je skutečně 
potřebují a naopak odradili jedince, kteří schválený systém zneužívají, porušují městské vyhlášky a cítí se 
být nepostižitelní. Zásadními změnami jsou předně  prodloužení podmínky trvalého pobytu v Liberci na 
minimálně dva roky včetně toho, že žadatel ve městě opravdu nepřetržitě a trvale bydlí. Za druhé 
žadatel ke dni uzavření smlouvy o nájmu nesmí být  nájemcem jiného městského bytu, ani vlastníkem  
nebo spoluvlastníkem  bytu či objektu určeného k bydlení. Další změna souvisí se skutečnostmi vylučující  
bydlení v těchto typech bytů. Týká se to zejména  lidí závislých na alkoholu a jiných návykových látkách, 
ale i osob, které mají takové infekční onemocnění, jež by mohlo ohrozit okolí. Další změny spočívají ve 
změně bodování žádostí a systému vyřazování žádostí.  
(pro info: kontrolováno bylo 439 bytů ve vlastnictví SML, zastiženo bylo 298 uživatelů bytů, celkem bylo 
zjištěno 22 osob, které v bytě nebyly hlášeny.  Bylo zjištěno šest neoprávněně pronajímaných bytů, 
jejichž nájemce byl vyzván k navrácení bytu). 
 
TSML, a. s. jsou ziskovou společností 
Bod č. 53a – Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti – projednání a 
schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, projednání a schválení výroční zprávy za rok 2009 a určení auditora pro 
ověřování účetní závěrky společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
 
RM schválila řádnou účetní uzávěrku za r. 2009 a výroční zprávu TSML, a. s. za rok 2009. Schválen byl 
rovněž výsledek hospodaření společnosti – zisk ve výši 2,8 mil. Kč. Jako auditor ověřující účetní závěrku 
TSML byla vybrána společnost O-Consult s. r. o. Rada města uložila představenstvu obchodní společnosti 
TSML rozdělit výsledek hospodaření takto: 1,5 mil. Kč – doplnění výše zdrojů do sociálního fondu a 1,3 
mil. Kč přidat k nerozdělenému zisku z minulých let. 
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Elektronické zadávání veřejných zakázek  
Bod č. 61 Schválení zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek v prostředí SML formou elektronického 
nástroje 
 
Oblast elektronického zadávání veřejných zakázek je upravena legislativou EU i právním řádem ČR 
(č.137/2006 Sb.). Výhodou el. zadávání je např. možnost zkrácení lhůt v zadávacím řízení, úspora 
transakčních nákladů, zlepšení konkurenčního prostředí, zrychlení komunikace mezi zadavateli a 
dodavateli aj.  Hlavním předpokladem využívání elektronického nástroje je, že veškeré zakázky malého 
rozsahu přesahující částku 100 000 Kč bez DPH budou kompletně zveřejněny a bude k nim umožněn 
dálkový přístup. Bez přihlášení do systému budou mít uživatelé z řad veřejnosti k dispozici přehled 
veřejných zakázek se základními informacemi.  
 
Založení a zahájení šesti projektů 
Bod č. : 63, 64, 65, 66, 67 a 68 a bod č. 81 
 
Rada města na úterním zasedání schválila založení šesti projektů včetně zahájení přípravných prací, 
které jsou nutné pro zpracování projektové dokumentace. 
 Mezi tyto projekty patří: Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci,  
Rozšíření využití budovy liberecké radnice, Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec,  Modernizace 
Divadla F. X. Šaldy,  Revitalizace  vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina,  Volnočasové 
plochy Liberec. Všechny tyto projekty jsou zařazeny v indikativním seznamu projektových záměrů IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 
V souvislosti  s projektem Rozšíření využití budovy liberecké radnice rada města rovněž schválila studii 
Rekonstrukce liberecké radnice. Letos v únoru se uskutečnila důkladná prohlídka všech  prostor radniční 
budovy včetně podkroví a technických podlaží.  Studie byla zpracována  s cílem zmapovat  a vyhodnotit 
stav stavby a navrhnout možnosti úprav a dalšího využití mimo administrativu magistrátu. Tato studie 
zároveň konstatuje, že celková rekonstrukce historické budovy radnice je nezbytná. Stav vnitřní 
instalace, střechy, reprezentativních interiérů je akutní, zastřešení nádvoří a obnovení zbývajících 
prostor  Radničního sklípku pro veřejnost by přineslo větší atraktivnost pro turistický ruch a přeměnu na 
kulturně společenské centrum. Studie popisuje základní problémy a etapy postupu.   
 
 
Růžodolští hasiči získají  cisternovou stříkačku 
Bod č. 77a:  Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Růžodol I 
 
Na dodání cisterny byla vypsána veřejná zakázka formou zjednodušeného podlimitního  řízení, na níž 
reagovali dva uchazeči, z nichž jeden byl vyloučen, jelikož neprokázal  splnění technických kvalifikačních 
předpokladů. Vítězem je  společnost THT, s r. o., Polička, které nabídlo vozidlo TATRA. Cisterna je 
financována  s přispěním státní dotace ve výši 2 milionů korun, podíl města je 3,46 mil. korun. 
 
 
 
 
V Liberci 16. června 2010 
 
 
 

Dagmar Slezáková 
oddělení tiskové a vnějších vztahů 
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Zahrada libereckých vzpomínek  
 
Další "fází" prochází projekt Zahrada libereckých vzpomínek. V těchto dnech se uzavřela soutěž pro 
žáky základních škol, jejichž úkolem bylo namalovat či jinak výtvarně ztvárnit nejvýznamnější osobu, 
událost či místo libereckých dějin. Do soutěže se přihlásilo 8 libereckých škol, které zaslaly celkem 99 
soutěžních obrázků. Z nich nyní odborná porota vyhodnotí ty nejlepší, kteří budou primátorem města, 
Ing. Jiřím Kittnerem, odměněni. K tomuto slavnostnímu aktu dojde v úterý 22. června 2010, kdy se v 
zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice uskuteční "Povídání o liberecké historii". V rámci programu 
dojde nejen k vyhodnocení výtvarné soutěže "Kreslíme liberecké poklady", ale také k besedě o liberecké 
historii s JUDr. Markem Řeháčkem, spisovatelem a popularizátorem historie města, který představí 
historii Liberce od jeho vzniku až po rok 1938. Na něj naváže PhDr. Jan Šolc, jenž pohovoří o modernější 
historii  města, a to od roku 1938 do současnosti.  
„Jsem velmi rád, že si Zahrada libereckých vzpomínek našla v našem městě své místo a vzbudila 
pozornost. Když jsme o projektu přemýšleli a připravovali jej, získal podtitul „ztráta liberecké paměti“. 
Jsem rád, že se nám podařilo vybudit širokou diskusi a že v zaslaných dotaznících a také různých 
ohlasech, které nám chodí, se lidé nad tím, jaké město vlastně dříve bylo a z čeho vzešlo, zamýšlejí. A 
takto široké zapojení nejmladších generací mne těší o to více – protože právě jim historii Liberce 
zprostředkovávat je velmi podstatné,“ říká primátor Kittner.  
Jak dodává, celý projekt nyní bude ještě do konce června pokračovat získáváním dotazníků o 
nejvýznamnějších libereckých osobnostech, událostech a místech. Na konci června dojde k vyhodnocení a 
následně k on-line volbě vždy ze 3 NEJ na internetových stránkách www.liberec.cz. Finální výsledky, tedy 
koho a co si Liberečané zvolí jako nejvýznamnější ikony města v jeho historii, bude známo v září, kdy 
budou přímo v místě vznikající Zahrady libereckých vzpomínek nejen vyhlášeny výsledky, ale také dojde 
k představení tohoto prostoru široké veřejnosti.  
Rádi bychom vás u této příležitosti požádali, abyste na úterní besedu o historii města Liberce pozvali 
prostřednictvím stránek vašich novin své čtenáře, případně své posluchače a diváky.  

 


