Tisková zpráva
XII. zasedání Rady města Liberec
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním dvanáctém jednání konaném v úterý 16. června
2009 zabývali téměř 90 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých
součástí správy města; konkrétně majetkoprávní operace, Opravy komunikací a mostů nebo návrhy na
přidělení dotací z několika fondů města.
Novela zákona o pozemních komunikacích v praxi
Bod č. 12: „Dopad novelizace zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., na provádění zimní údržby 2009 –
2010.“

Novela zákona o pozemních komunikacích vnesla do stávajícího systému údržby komunikací zásadní rozdíl,
kterým je odpovědnost vlastníka za zimní údržbu všech komunikací v majetku. Dosud tyto úseky zejména
v zimním období udržoval vlastník přilehlé nemovitosti.
Obcím a městům tak zavedením nového systému výrazně vzrostou náklady na zimní údržbu. Liberečtí
radní v této souvislosti vzali na vědomí materiál připravený odborem technické správy veřejného
majetku, který počítá s uplatněním možnosti vydání nařízení, kterým se určují dopravně málo významné
úseky. Na takto označených komunikací pak nebude prováděna zimní údržba. V praxi nepůjde a žádné
významné omezení, neboť město významné chodníky a silnice udržuje již řadu let a ty, které budou
označeny za dopravně málo významné vesměs nejsou v zimním období udržovány ani nyní.
Prohlídky mostů v Liberci
Bod č. 15: Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatíženosti v roce
2009“

Vlastník mostních konstrukcí je ze zákona povinen provádět jejich odborné prohlídky a kontroly.
V letošním roce předložil odbor technické správy veřejného majetku seznam mostů, které mají dle
metodických pokynů ministerstva dopravy projít hlavními prohlídkami, diagnostickými prohlídkami nebo
statickými přepočty. Celkem se jedná o více než 60 děl v různých lokalitách Liberce. Veškerá tyto
odborná posouzení musí provádět specializovaný subjekt, který je držitelem příslušných oprávnění. Odbor
technické správy veřejného majetku vypočítal, že potřebné prohlídky a průzkumy přijdou v letošním roce
na cca 1 milion korun.
Radní souhlasili s návrhem oslovit s poptávkou tři vybrané subjekty, které disponují patřičnou odbornou
způsobilostí a které předloží cenovou nabídku zhotovení výše uvedených prohlídek, průzkumů a přepočtů.
Konečná cena tak bude známa až po výběru nejvýhodnější nabídky.
Liberecké mosty a práce na nich
Bod č. 17: „Plán oprav mostních konstrukcí na rok 2009“

Celkem 141 mostních objektů je v tuto chvíli v majetku Statutárního města Liberec. Jejich stav je
pravidelně kontrolován a hodnocen ve stupních (1 = bezvadný stav, 7 = havarijní stav). Po posledním
posouzení stavebně technického stavu byl havarijní stav konstatován u 5 mostů a u 15 dalších byl stav
označen za velmi špatný. Radní proto projednali a schválili návrh odboru technické správy veřejného
majetku, podle kterého dojde ještě v letošním roce ke zpracování projektových dokumentací a vyřízení
nezbytných povolení z hlediska stavebního zákona u investičních akcí:
- Most přes silnici I/35 a kolejiště ČD na komunikaci II. tř., ul Ostašovská
o Celkově špatný stav tohoto mostního tělesa způsobený zatékáním do mostní konstrukce a
tím způsobenou degradací betonových částí.
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Most přes Harcovský potok na komunikaci II. tř., ul. Hrubínova
o Celkově špatný stav tohoto mostního tělesa, kvůli kterému je snížena jeho kapacita a
zároveň maximální povolená hmotnost vozidla na 18 tun.
Most přes řeku Nisu na komunikaci II. tř., ul. Londýnská
o Celkově špatný stav tohoto mostního tělesa způsobený nefunkční hydroizolací a
zatékáním do betonových částí. I zde je snížena hmotnost projíždějících vozidel na 16
tun.
Most přes Harcovský potok na komunikaci III. tř., Josefino údolí
o Celkově špatný stav mostního tělesa, který si vyžádal snížení povoleného hmotnostního
limitu pro projíždějící vozidla na 5 tun.

Radní dále v rámci stejného materiálu schválili konkrétní práce na mostních konstrukcích, které budou
ještě v letošním roce provedeny. Jedná se o:
- Havarijní zabezpečení mostu Ostašovská ul.
o Zároveň se zpracováním projektové dokumentace bude na tomto mostě provedeno
dočasné zajištění mostu tak, aby neohrožoval okolí
- Demolice mostu Pilínkovská ul.
o Již řadu let je stav tohoto mostu velmi špatný. V současné době slouží jako přístup
k jediné komunikaci, která má navíc příjezd ještě z jiného směru. Oprava mostu je tedy
ekonomicky nevhodné řešení, na doporučení odboru byla schválena demolice bez náhrady.
Cyklostezka, která přes most vede bude přemístěna na jiné komunikace.
- Oprava čela propustku Lukášovská ul.
o Před třemi roky došlo ke zřícení čela propustku. Následně byla na místo osazena betonová
svodidla jako zabezpečení provozu. Nyní dojde k opravě sesunuté části propustku a tím
ke zvýšení bezpečnosti na komunikaci, a to jak pro řidiče, tak i chodce.

Opravy komunikací v letošním roce
Bod č. 18: „Plán oprav místních komunikací na rok 2009“

Do oprav komunikací I., II., III. a IV. tříd dle uzavřených smluvních dokumentů se zhotovitelem běžné
údržby komunikací (TSML a.s.), které jsou v majetku města, má být ročně investováno minimálně 13,5
milionu korun. Z těchto prostředků je prováděna běžná údržba nejen komunikací samotných, ale také
příslušenství (opěrných zdí, schodišť, chodníků, dopravního značení atd.) Část celkového objemu
prostředků slouží také na řešení lokálních komunikačních havárií. V letošním roce již bylo vyčerpáno
z této částky 11 milionů a je jasné, že sumu určenou na tuto činnost je třeba posílit. Radní proto schválili
materiál odboru technické správy veřejného majetku, podle kterého bude na pokračující opravy místních
komunikaci dále vynaloženo dalších 7,1 milionu korun (toto zvýšení nebude mít vliv na objem rozpočtu
odboru, prostředky budou vyčleněny z jiné rozpočtové položky).
Vedle běžné údržby se ale radní zabývali také konkrétními opravami a úpravami, které ještě v letošním
roce proběhnou. Půjde o:
- Úpravu chodníků v Šafaříkově ulici (úprava silničních obrub z cílem zamezení vjíždění vozidel na
chodník a tím zvýšení bezpečnosti chodců) – 350 tis. Kč
- Sdružené opravy investičního charakteru (ul. Barvířská, chodníky v ul. Dr. M. Horákové, ul.
Kmochova, chodníky v lokalitě Krkonošská – Husitská – Americká) – 5,1 mil. Kč
- Přechod pro chodce ve Zvolenské ulici (obnova přechodu v místě hráze Liberecké přehrady) – 500
tis. Kč
- Přípravy oprav komunikací pro příští období (SNP – včetně oprav a rozšíření parkovacích stání,
chodníků a opěrné zdi, Na Ladech, Perlová, Studničná, Nerudovo náměstí a jeho okolí) – 1,5 mil.
Kč
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Fondy města navrhují rozdělení dotací
Bod č. 32: „Návrh správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z fondu v rámci II. výzvy roku 2009“, bod
jednání č. 33: „Návrh správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z fondu v rámci II. výzvy roku 2009“, bod
jednání č. 51: „Návrh správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací fondu pro V. kolo roku 2009“ a bod
jednání č. 65: „Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z fondu pro III. a IV. kolo
roku 2009.“

Rada města měla na pořadu jednání rozdělení finančních prostředků ze čtyř fondů SML. Souhlasila
s návrhem na přidělení dotací ve výši 63 tisíc korun z Fondu prevence SML, a to v rámci II. výzvy
vyhlášené za účelem podpory všech forem pomoci občanům – příslušníkům národnostních menšin a
etnických skupin při prohlubování znalostí úředního jazyka. V termínu uzávěrky (28. 5. 2009) byly přijaty
3 žádosti s celkovou částkou nákladů na projekty ve výši 2 670 044 Kč a s požadavkem na poskytnutí
dotace v částce 103 000 Kč. Mezi úspěšnými žadateli jsou D. R. A. K., o. s. Liberec (návrh na dotaci 11
tisíc korun), Oblastní charita Liberec (20 tis. Kč) a Mateřské centrum Čmelák (32 tis. Kč).
Správní rada Fondu zdraví SML navrhla rozdělit dotace v celkové výši 136 000 Kč, a to v rámci III.
výzvy za účelem podpory dobrovolnické činnosti v oblasti sociální a zdravotní, podpory činnosti organizací
poskytujících registrovanou sociální péči aj. Celkem bylo podáno 12 žádostí na projekty v hodnotě
5 374 670 Kč a s požadavkem na dotace ve výši 684 000 Kč. Dotace byly navrženy pro: Občanské
sdružení Svítání Jablonec n. N. (20 tis. Kč), Zdravý zoubek (15 tis. Kč), Osobní asistence - Pro život (15
tis. Kč), Hospicová péče sv. Zdislavy (29 tis. Kč), Sdružení Tulipan (5 tis. Kč).
Páté kolo Sportovního fondu SML bylo vyhlášeno jako poslední v letošním roce (uzávěrka 12. 5.) a
vzhledem k tomu, že v předcházejících čtyřech kolech byla rozdělena částka 4 060 882 Kč, mělo 5. kolo
k dispozici k rozdělení částku 1 119 118 Kč. Správní rada fondu obdržela 86 řádně podaných žádostí
s rozpočtem nákladů na projekty ve výši 20 140 412 korun. Požadovaná celková dotace činila 3 034 899
Kč. Při posuzování žádostí správní rada fondu u 24 žádostí shledala nedostatky v nesplnění parametrů
pro jednorázové sportovní akce a v požadovaném účelu dotace. Těmto žádostem nebylo vyhověno. U
zbývajících 62 žádostí správní rada navrhla rozdělit 1 118 000 Kč. Jsou mezi nimi např. Abadá
Capoeira Liberec (24 tis. Kč na 2 projekty), Atletický klub AC Slovan Liberec (29 tis. Kč na 4 projekty),
Bruslařský klub Variace Liberec (25 tis. Kč), Dance4you Liberec (25 tis. Kč), Floorball Club Liberec (200
tis. Kč na 4 žádosti), Liberecký tenisový klub (10 tis. Kč).
Třetí a čtvrté kolo Fondu pro partnerskou spolupráci SML mělo uzávěrku 29. 5. 2009 a celkem bylo do
nich podáno osm žádostí. Požadavky žadatelů činily 291 540 korun. Sedm žádostí splnilo kritéria a 1
nikoliv. Správní rada navrhla rozdělit mezi 7 žadatelů částku ve výši 115 tisíc korun, přičemž 2
žádosti měly být uspokojeny v plné výši a ostatním byla suma krácena. Mezi úspěšnými žadateli 3. kola
jsou navrženi ZŠ Barvířská (20 tis. Kč), První liberecký spolek paní a dívek (36 tis. Kč), Regionální
organizace zdravotně postižených Sever, Liberec (3 tis. Kč) a občanské sdružení D. R. A. K. (5 tis. Kč).
Ve 4. kole jsou navrženi: Technická univerzita Liberec (3 tis. Kč), Okresní hospodářská komora Liberec
(33 tis. Kč), ZŠ Dobiášova (15 tis. Kč).
Všechny návrhy správních rad fondů SML musí ještě schválit zastupitelé.
Třetí rozpočtové opatření
Bod č. 38: „3. rozpočtové opatření SML za rok 2009“

Podstata 3. rozpočtového opatření tkví v zapojení přebytku rozpočtu roku 2008 do rozpočtu letošního.
152 mil Kč. loňského přebytku posloužilo především k dorovnání neinvestičních příspěvků velkým
příspěvkovým organizacím a k finančnímu dokrytí některých smluvních závazků města. Kromě toho
obsahuje třetí rozpočtové opatření na straně příjmů dosud nezařazené dotace ze státního rozpočtu a
rozpočtu Libereckého kraje.
Nakládání s odpady na území města – výběr dodavatele služeb
Bod č. 41: „Schválení výsledků veřejné zakázky na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území SML“

V březnu letošního roku byla vyhlášena veřejná zakázka na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady
na území města na dobu od 1. 7. 2010 do 21. 12. 2025. Zadavatel zakázky – Statutární město Liberec –
obdržel do konce termínu pro podání nabídek celkem 4 zpracované rozpočty.
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Hodnotícími kritérii byly vedle nabídkové ceny ještě harmonogram svozu, způsob zabezpečení služby a
smluvní pokuty za neplnění smluvních podmínek.
Dva uchazeči museli být z dalšího hodnocení vyloučeni, a to z důvodu nesplnění zadávacích a
kvalifikačních podmínek. Komise pro hodnocení pak ze zbývajících dvou uchazečů vyhodnotila jako
nejvýhodnější nabídku společnosti .A.S.A. Liberec s nabídkovou cenou 1,188 mld. Kč bez DPH. Radní se
s tímto závěrem ztotožnili a schválili rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Fondy na financování rozvoje příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury podpoří projekty
Bod č. 46: „Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací“ a bod jednání č. 47:
„Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací“

Před čtvrt rokem 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.
Radní projednali a souhlasili s návrhem odboru školství, kultury a sportu, který vedle již schváleného
seznamu investičních akcí (viz. tisková zpráva z 10. zasedání rady města) předpokládá další rozdělení
prostředků na nejdůležitější investice školských příspěvkových organizací:
ZŠ Barvířská
MŠ Klášterní
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
ZŠ Česká

Projektová dokumentace - rekonstrukce
Rekonstrukce otopného systému
Nákup hudebního nástroje – vibrafon
Výměna klempířských prvků

Cca 3,8 mil. Kč
Cca 680 tis. Kč
Cca 135 tis. Kč
Cca 1,4 mil. Kč

Stejný princip uplatňuje také Fond pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Také
k tomuto fondu předložil odbor školství, kultury a sportu návrh na čerpání prostředků. Konkrétně se
jedná o následující investiční akce:
ZOO Liberec
ZOO Liberec
ZOO Liberec
ZOO Liberec
ZOO Liberec
ZOO Liberec
Divadlo F. X. Šaldy
Naivní divadlo

Zastřešení posezení před restaurací Gibon
Africká část – 3. etapa – slunečník u žiraf
Generel dalšího rozvoje ZOO Liberec
Pavilon levhartů – projektová dokumentace
Průchozí
ptačí
voliéra
–
projektová
dokumentace
Nestor Kea – projektová dokumentace
Oprava fasády
Rekonstrukce topení

Cca 1,5 mil. Kč
Cca 300 tis. Kč
Cca 1,85 mil. Kč
Cca 450 tis. Kč
Cca 900 tis. Kč
Cca 300 tis. Kč
Cca 6,24 mil. Kč
Cca 500 tis. kč

Tyto návrhy nyní projednají zastupitelé na svém příštím zasedání.
Nová hasičská stříkačka poputuje do Krásné Studánky
Bod č. 70: „Veřejná zakázka – Dodávka cisternové automobilové stříkačky“

O zapojení Liberce do projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“
jste již byli informováni v minulých tiskových zprávách. Partneři projektu na české straně jsou města
Česká Lípa, Liberec, Nový Bor a obec Příšovice a na německé straně město Zittau. Lead partnerem je
Euroregion Nisa, který tento projekt zaštiťuje.
Jelikož projekt byl schválen příslušnými orgány, radní se zabývali vypsáním výběrového řízení na dodávku
automobilové stříkačky CAS 15, která bude sloužit JSDH Krásná Studánka. Základními požadavky na
vozidlo jsou nádrž na vodu minimálně 4500 l, nádrž na pěnidlo o objemu minimálně 250 l, lanový naviják,
generátor elektrického proudu, sací zařízení a samozřejmě definované zařízení prvotního hasebního
zásahu.
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Předpokládaná cena vozidla je 5,8 milionu korun, přičemž podíl města by měl činit 10% z této částky.
Radní schválili zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, její vypsání i složení komisí pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek.
Hasiči představí svou techniku na připravované výstavě
Bod č. 70a: „Výstava hasičské techniky“

Jednotky dobrovolných hasičů i samotné sbory dobrovolných hasičů odvádějí pro město i jeho občany
velmi záslužnou práci. Činné jsou také v oblasti spolkového života, a to zejména v okrajových částech
města, kde jsou často jedinými pořadateli společenských akcí pro místní obyvatele. V současnosti jsou
hasičské jednotky a sbory společně se strážníky jedinou silou, které lze využít v případě potřeby na
pokyn vedení SML při řešení problematických situací - havárií atd. Za tuto pomoc pravidelně hasičům
děkuje primátor města při přehlídkách sborů či setkáních s jejich zástupci. U příležitosti 145. výročí
první slavnostní přehlídky libereckého hasičského sboru a při příležitosti výročí zřízení hasičské
zbrojnice, je navrhováno uspořádat výstavu o minulosti i současnosti libereckých hasičů, a tak poděkovat
hasičům za jejich práci a seznámit občany s jejich činností. Cílem je zároveň podpořit jejich image a
zajistit příliv dětí a mládeže do řad dobrovolných hasičů. Za tímto účelem by se výstava měla konat
v Radničním sklípku od 7. 9. do 4. 10 2009. Samotná výstava bude prezentována formou panelů a
předmětů.
Rozvojová strategie magistrátu
Bod č. 73: „Naplňování Rozvojové strategie pro MML na léta 2008 – 2010 a revize některých opatření“

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu naplňování Rozvojové strategie pro magistrát města
Liberec na léta 2008 – 2010. Cílem této Rozvojové strategie je zabránění dalšího odlivu kvalifikovaných
pracovních sil a zároveň docílení vyšší efektivity řízení, zlepšení komunikace s veřejností aj. Na MML bylo
zavedeno střediskové hospodaření, v jehož rámci byl na top management úřadu přenesen velký díl
odpovědnosti za vynakládání prostředků na provoz úřadu (náklady na telefon, náklady tisků a kopírování,
vybavení nábytkem, poštovní služby atp.) Toto hospodaření se promítlo i na odměňování a hodnocení
personálu. V oblasti personální práce došlo ke změnám organizace práce personálního oddělení kanceláře
tajemníka. Dále byly vypracovány nové podmínky péče o zaměstnance, využití budov MML k získávání
dalších příjmů, pokračování projektu Otevřené město, popularizace činnosti MML, zlepšení přístupu
veřejnosti k úřadu zavedením úředních hodin na přepážková pracoviště v sobotu dopoledne, zavedení
jednotného oblečení pro pracovníky přepážkových pracovišť a další. Bylo konstatováno, že většina
opatření ze strategie se v letech 2008-2009 podařilo splnit. Konec roku 2008 a začátek roku 2009 však
přinesl celou řadu skutečností, které vyvolaly nutnost strategii přehodnotit a upravit. Jedním z kroků je
snížení výdajů na provoz MML a v oblasti personální, kde půjde zejména o nenavyšování a zachování počtu
zaměstnanců, i když dotyční pracovníci odejdou do důchodu nebo na mateřskou dovolenou.

V Liberci 16. června 2009

Martin Korych
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec
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