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Liberec 8. června 2016 

 

Tisková zpráva 
po 11. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Přes padesát bodů měla na svém programu 11. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 7. června. 

 

Mobilní kamery pomohou strážníkům hlídat rizikové lokality i masové akce 

Bod č. 2: Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekt Programu prevence kriminality 

města Liberec 2016 

Rizikové lokality města budou opět o něco střeženější, a tím pádem bezpečnější. Město od Ministerstva 

vnitra získalo státní dotaci ve výši 243 tisíc Kč na pořízení lehkých mobilních kamer pro městskou policii. 

Přijetí státní dotace a zároveň spoluúčast města ve výši 27 tisíc Kč již schválili liberečtí radní. 

Strážníci již jednu mobilní kameru využívají, jenže její využitelnost je omezená mohutností a závislostí 

na nepřetržitém připojení k elektrické síti. Tři nové mobilní kamery budou lehké a díky vestavěnému 

zdroji energie budou schopné vydržet min. dva dny bez proudu. „Proto je bude možné nainstalovat 

v podstatě kdekoliv. Počítáme s jejich využitím v rizikových lokalitách města, kde se opakovaně objevují 

problémy s vandaly, ale také při některých masových sportovních a kulturních akcích, kde může hrozit 

například vykrádání vozidel,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány. 

Projekt s celkovými náklady ve výši 270 tisíc Kč je součástí Programu prevence kriminality 2016. 

Spoluúčast města ve výši 270 tisíc Kč bude hrazena z rozpočtu Městské policie Liberec. 

 

Liberec loni hospodařil s přebytkem ve výši 78 milionů korun 

Bod č. 4: Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní závěrka statutárního města 

Liberec za rok 2015 

Díky efektivnímu nakládání s finančními prostředky město loni hospodařilo s přebytkem ve výši cca 78 

milionů korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2015, který již 

odsouhlasili liberečtí radní. Oba dokumenty budou v červnu předloženy zastupitelům. 

„Nejen, že loňské hospodaření města po několika letech skončilo v kladném výsledku, ale přebytek ve 

výši 78 milionů korun téměř vyrovnal záporná salda za předchozí tři roky. V roce 2014 činilo záporné 

saldo 5,7 milionu korun, v roce 2013 to bylo 28 milionů korun a v roce 2012 dokonce 56 milionů korun,“ 

vypočetl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář s tím, že přebytek 

z loňského roku bude zahrnut do rozpočtu města na rok 2016. 
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Celková zadluženost města v roce 2015 poklesla o cca 120 milionů Kč. Podepsalo se na tom především 

navýšení amortizačního fondu o 70 milionů Kč a také fakt, že město koncem roku nečerpalo žádné 

kontokorenty a revolvingové úvěry. 

 

Město nabídne Libereckému kraji pozemky na letišti 
Bod č. 15: Pozemky pro LK - Záchranná zdravotnická služba LK - záměr 

 

Město Liberec chce část svých pozemků na letišti a za Domem kultury prodat Libereckému kraji. Záměr 

schválili městští radní, rozhodovat o něm budou ještě zastupitelé. Chystaný prodej souvisí se záměrem 

kraje rozšířit zázemí základny na letišti pro záchrannou službu. 

 

„Tento prodej umožní Libereckému kraji přístavbu nové části zdravotnické záchranné službě v areálu 

libereckého letiště, do které se po jejím dostavění přesune veškerá činnost, která je nyní v centru Liberce 

– ve vile v Klostermannově ulici,“ řekl primátor Tibor Batthyány. Doplnil, že prodejem pozemků pod již 

stojícími a dlouhodobě využívanými stavbami na letišti zároveň dojde k nezbytnému narovnání 

vlastnictví pozemků podle nového občanského zákoníku. 

 

 

Botanická zahrada vydá dvojjazyčného průvodce  
Bod č. 21: Souhlas s účastí Botanické zahrady Liberec, p. o. v projektu "Průvodce Botanickou 

zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna Zuschendorf" 

 

Botanická zahrada Liberec chce do příštího roku vydat knižního průvodce v českém i německém jazyce. 

Brožovaná kniha o 27 kapitolách bude současně také bohatě komentovanou a fotografiemi 

provázanou pozvánkou k německému partnerovi, do expozic při zámku Pirna-Zuschendorf. Publikace 

si najde čtenáře mezi odborníky, návštěvníky zahrady i zájemci o botaniku. 

Průvodce vydá zahrada v rámci projektu s názvem Průvodce Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí 

do botanických sbírek Landschloss Pirna Zuschendorf“. Projekt je z větší části financovaný z operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Vydání 

publikace vyjde na zhruba 420 tisíc korun, z toho přibližně 63 tisíc zaplatí botanická zahrada.  

V rámci projektu dojde také k setkání odborníků obou botanických zahrad v Pirně, které poslouží k 

výměně informací a zkušeností.  

 

Dopravní automobily pro tři jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Bod č. 32: Schválení projektového záměru "Zajištění technické vybavenosti JSDH Liberec" 

 

Nákup tří dopravních aut, určených pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí, by mohl být 

realizován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

 

Dotační tituly v dotačním období 2014 - 2020 skýtají příležitosti kofinancování projektového záměru z 

externích dotačních zdrojů. V rámci této dotační výzvy město Liberec podá žádost o podporu 

projektového záměru „Zajištění technické vybavenosti JSDH Liberec.“  
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 „Cílem projektového záměru je pořízení tří dopravních automobilů, včetně nutného příslušenství, pro 

dobrovolné hasiče z Vratislavic, Pilínkova a Horního Hanychova. Celková hodnota čítá 5 milionů 350 

tisíc korun. Z vlastních zdrojů by statutární město Liberec financovalo projekt ve výši odpovídající 10 % 

uznatelných výdajů, tedy částkou 895 000 korun,“ popisuje Jan Korytář, náměstek primátora pro 

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. 

Statutární město Liberec je zřizovatelem jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) jako záchranných 

složek zasahujících v jednotlivých částech Liberce. Město tak reaguje na červnové vyhlašované dotační 

výzvy a podá žádost o podporu pro pořízení technického vybavení. 

Konkrétně se jedná o pořízení dopravních automobilů pro JSDH Vratislavice, JSDH Pilínkov a JSDH Horní 

Hanychov. JSDH Vratislavice používají v současnosti zastaralou Avii, JSDH Pilínkov disponuje 25 let 

starým Nissanem Patrolem a JSDH Horní Hanychov 15 let starou Toyotou.   

„Pořízením dopravních automobilů pro tyto jednotky bude završena kompletní obměna flotily 

dopravních automobilů všech jednotek zřizovaných městem,“ dodal primátor Liberce Tibor Batthyány. 

Pro JSDH Vesec byl pořízen dopravní automobil z krajské a částečně státní dotace. Pro JSDH Vesec, 

JSDH Růžodol a JSDH Karlinky z krajských dotací v letech 2012 - 2014. JSDH Krásná Studánka získá 

dopravní automobil z projektu „4 města zachraňují přes hranice“ z Programu přeshraniční spolupráce 

Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020.   

 

Dětská hřiště v ulicích Gagarinova a Jáchymovská letos získají novou tvář 

Bod č. 36: Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské hřiště 

Gagarinova - revitalizace plochy" 

Bod č. 37: Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské hřiště 

Jáchymovská - revitalizace plochy" 

I letos město pokračuje v revitalizaci nevyhovujících dětských hřišť. V rámci plánu oprav dojde 

k obnově hřišť a instalaci nových herních prvků ve vnitrobloku na sídlišti Gagarinova a u hokejbalového 

hřiště v ulici Jáchymovská. Radní již schválili vypsání výběrových řízení na zakázky malého rozsahu. 

V Gagarinově ulici, kde v tuto chvíli zeje volná plocha, vyroste za předpokládaných 650 tisíc Kč bez DPH 

víceúčelová prolézačka s dvěma věžičkami, dvěma závěsnými houpačkami, skluzavkou, lezeckou 

rampou a lanovým mostkem, a sedm dalších moderních herních prvků včetně řetězové houpačky, 

trojhrazdy či šplhací sestavy. V obdobném stylu zrevitalizuje město za předpokládaných 420 tisíc Kč bez 

DPH i dětské hřiště v Jáchymovské, kde v současné době slouží dětem pouze pískoviště a kolotoč. Nově 

si děti kromě víceúčelové prolézačky se dvěma věžičkami a dvěma skluzavkami propojenými 

prolézacím tunelem budou moci hrát na šesti dalších herních prvcích včetně trojhoupačky. 

Na obou dětských hřištích v rámci revitalizace přibydou dva metry dlouhé lavičky v tzv. antivandalském 

provedení. Hřiště v Gagarinově ulici pak bude obehnáno nízkým plůtkem z plastového recyklátu.  

„Začínáme s většími investicemi do dětských hřišť, kterých je v Liberci stále málo. Své moderní hřiště by 

měla mít každá část města, aby to rodiče, především maminky s kočárky, měly co nejblíže u ruky. 

V příštím roce budeme v revitalizaci dětských hřišť pokračovat ještě intenzivněji,“ uvedla Karolína 

Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí. 
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Liberec bude letos ve velkém opravovat chodníky 
Bod č. 47: Souvislá údržba chodníků v Liberci – realizace akce 

 

Do oprav chodníků hned v několika ulicích se pustí letos v létě město Liberec. Radní schválili vypsání a 

realizaci veřejné zakázky. Jedná se hlavně o chodníky, které jsou vzhledem ke svému stavu již na hraně 

své životnosti, a celoplošná oprava je nejvhodnějším řešením. Předpokládané celkové náklady jsou ve 

výši 5.000.000 Kč bez DPH. Přesná výše bude známa a upřesněna po dokončení výběrového řízení.  

„Opravy se dočkají chodníky na dvanácti místech v Liberci, v ulicích Letná, Broumovská – Jablonecká, 

Dobiášova, Bezová, Svatoplukova, Ruprechtická, Přemyslova, Aloisina Výšina, Božích bojovníků, 

Lukášovská, Gen. Svobody, Jiráskova, Sokolská a Polní,“ upřesnil náměstek primátora pro technickou 

správu majetku Tomáš Kysela. 

S opravami by se mělo začít podle předpokladu v červenci letošního roku. Po hotových chodnících se 

pak Liberečané projdou už v listopadu téhož roku.  


