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Tisková zpráva 
XVI. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním šestnáctém jednání konaném v úterý 6. října 2009 
zabývali více než 30 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy 
města; konkrétně majetkoprávní operace, schválení výsledků podlimitních řízení nebo úprava tarifních 
podmínek v MHD. 
 
 
Noví členové Rady Divadla F. X. Šaldy 
Bod č. 10: „Odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy“ 
 

Rada města odvolala Doc. Miloše Horanského, Ing. Františka Hrušu a MgA. Martina Otavu z funkcí člena rady 
Divadla F. X. Šaldy.  Tito členové byli odvolání na základě svých vlastních požadavků, které zdůvodnili 
zdravotním stavem, pracovním vytížením a v případě M. Otavy jmenováním do funkce ředitele DFXŠ.   
Členové městské rady zároveň jmenovali nové členy divadelní rady, a to Mgr. Alenu Zemančíkovou, Martinu 
Rosenbergovou a Františka Dáňu. 
 
Kronika města za rok 2008 
Bod č. 13: „Stav kroniky města Liberec za rok 2008“ 
 

Kronika města je významným historickým dokumentem o dějinách Liberce a obsahuje základní informace o 
společenských, politických, kulturních a sportovních událostech, jakož i o výstavbě ve městě a celkovém dění. 
Metodicky jsou kronikáři řízeni Severočeským muzeem v Liberci. Kronikářkou města je od roku 1996 Mgr. 
Libuše Bílková. 
Kronika města je kompletně vedena od roku 1945 do roku 2008. Od roku 1945 do roku 2006 včetně jsou svazky 
kroniky dle předpisu v polokožené vazbě s ochranným pouzdrem uloženy v trezoru Státního okresního archivu 
v Liberci. 
Text kroniky za rok 2008 obsahuje 318 listů, na nichž je chronologicky uveden přehled událostí. Součástí jsou i 
přílohy zápisu, které obsahují údaje o obyvatelstvu v roce 2008, tabulku nezaměstnanosti v Libereckém kraji, 
délku nezaměstnanosti a soupis pramenů, to vše za rok 2008. 
Originál kroniky za rok 2008 bude vytištěn na papíru s dlouhodobou životností a uložen do trezoru libereckého 
státního archivu. Druhý stejnopis na kancelářském papíru bude k dispozici k badatelským účelům rovněž ve 
státním archivu. Třetí stejnopis na kancelářském papíru bude uložen na oddělení kultury a sportu. 
Zprávu o stavu kroniky města vzala rada města na vědomí.  
 
Zateplení ZŠ Vrchlického a ZŠ Lesní zná své dodavatele 
Bod č. 14: „Schválení výsledků zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku ZŠ Vrchlického – realizace úspor 
energie“ a bod jednání č. 15: „Schválení výsledků zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku ZŠ Lesní – 
realizace úspor energie“ 
 

Na prvním poprázdninovém zasedání rady města bylo schváleno vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na 
veřejné zakázky související s realizací úspor energie ve dvou libereckých základních školách. Konkrétně se 
jedná o ZŠ Vrchlického a ZŠ Lesní. 
V prvním případě byly podány 4 nabídky. Tři z nich však musely být vyloučeny, neboť jejich předkladatelé 
nesplnili zadávací podmínky zakázky. Komise tak radě města doporučila jako nejvýhodnější nabídku cenovou 
kalkulaci předloženou společností BREX, s. r. o. s nabídkovou cenou 12 mil. Kč včetně DPH. 
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V případě ZŠ Lesní bylo podáno celkem 6 nabídek, přičemž 4 musely být z dalšího hodnocení vyloučeny. Komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek tak radě města doporučila jako nejvýhodnější nabídku tu předloženou 
společností INTERMA, a. s., přičemž její nabídková cena činí 19,5 milionu Kč. 
Obě nabídky jsou pod cenovou hladinou stavebních prací určenou projektantem, což radní kladně hodnotili. 
S doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek radní v obou případech souhlasili. 
 
 
Třetí integrovaný plán města 
Bod č. 23: „Schválení zahájení tvorby tematického Integrovaného plánu rozvoje města“ 
 

Liberec v tuto chvíli tvoří dva integrované plány města – IPRM Lidové sady a IPRM Rochlice. Radní na svém 
letošním 16. zasedání souhlasili se zahájením tvorby třetího, tentokrát tematického integrovaného plánu města. 
Ten bude zaměřen na atraktivní a kvalitní život v Liberci a na rozdíl od předchozích dvou zónových 
integrovaných plánů rozvoje města se tento nový projekt vztahuje na celé území Liberce, a tak do něho budou 
moci projektové záměry podávat všechny subjekty, které splní základní podmínky IPRM.  
Zahájení tvorby nového integrovaného plánu města musejí ještě projednat zastupitelé, kterým bude materiál 
předložen na nejbližším zasedání. Zpracování IPRM je však nevyhnutelnou podmínkou pro čerpání prostředků 
v rámci ROP NUTS II SV, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, přičemž vyhlášení výzvy je 
předpokládáno v dubnu příštího roku. 
 
 
Novinky v tarifu MHD 
Bod č. 27: Úprava tarifních podmínek MHD“ 
 

Dvě úpravy schválili radní v tarifu MHD v Liberci. Konkrétně se jedná o snížení ceny za SMS jízdenku, která 
byla původně stanovena na 24 Kč a nově se o čtyři koruny snižuje. Snížení ceny bylo dosaženo jednáním mezi 
DPML, a. s. a dodavatelskou firmou, která následně snížila cenu za tuto službu s cílem zpřístupnit SMS jízdné 
cestujícím. 
Druhá úprava jízdného se týká doplnění sortimentu jízdenek, které je možné zakoupit. Jedná se o papírovou 
jízdenku, která bude dostupná v doplňkovém prodeji jízdenek u řidiče, a to za cenu 20 Kč, resp. 10 Kč ve 
zlevněném tarifu. Na rozdíl od dosud dostupných jízdenek v doplňkovém prodeji u řidiče bude ta nová zónová, 
to znamená, že bude platit vždy v té zóně, ve které byla označena, a to po dobu 40 minut (o víkendu a svátcích 
60 minut). Zavedení nové jízdenky bylo vyvoláno zájmem cestujících a dopravní podnik jim tak vychází vstříc. 
Radní souhlasili s výše uvedenými úpravami tarifů v MHD Liberec a vydali Nařízení Statutárního města Liberec, 
kterým se s platností od 15. 10. 2009 zavádějí obě změny do praxe. 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 6. října 2009 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


