Tisková zpráva
XX. zasedání Rady města Liberec
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním devatenáctém jednání konaném v úterý 1. 12. 2009
zabývali téměř 50 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy
města; konkrétně majetkoprávní operace, opravy městských komunikací nebo návrhy obecně závazných
vyhlášek.
Městský fond rozvoje bydlení v roce 2009
Bod č. 4: „ MFRB – vyhodnocení roku 2009“

Městský fond rozvoje bydlení předložil radě města přehled činností v roce 2009 a vyhlášení výběrového řízení
na rok 2010.
Správní rada fondu posuzovala nedokončené projekty, jejichž realizátoři získali dotaci z MFRB na letošní rok a
vzhledem k předpokládanému nedokončení nedočerpají přidělené finanční prostředky. U některých z nich
doporučila radě města převést nedočerpané peníze do roku 2010 (Kleiner – 227 tis. Kč, Otakar Vašák – 541 tis.
Kč, Jan Lochman – 868 tis. Kč, Rodinné domy Kavkazská, s. r. o. – 780 tis. Kč, Sdružení Jizerská, s. r. o. – část
z poskytnuté dotace 1 mil. Kč a Ing. Zbyněk Besta – částečné čerpání z poskytnuté dotace 1,8 mil. Kč) a u
některých doporučila nepřevádět finanční prostředky a tím de facto dotaci z nejrůznějších důvodů
neposkytnout (FECIT AD – 850 tis. Kč – nesplnění podmínek, je možné požádat znovu v příštím roce, Ing. Pavel
Riss – 42 tis. Kč – odmítnutí dotace). Všichni ostatní žadatelé v letošním roce přidělenou dotaci již vyčerpali
nebo ji do konce roku vyčerpají. Z MFRB bude ještě letos financovat opravu kanalizace ve Strakonické ulici
také město (120 tis. Kč) s tím, že 65 tis. Kč na zaasfaltování bude ve fondu deponováno na příští rok.
Dále správní rada navrhla přidělení dodatečné dotace ve výši 228,5 tis. Kč společnosti Nové bydlení Pavlovice
na komunikace a chodníky ul. Oblouková – Na Mlýnku a na veřejné osvětlení v této lokalitě.
Správní rada fondu zároveň navrhla radě města vyhlásit výzvu k podání žádosti o poskytnutí příspěvku z MFRB
pro rok 2010. Pokud bude schválen rozpočet města, vyplněné žádosti musí být uchazeči předloženy do 1. 3.
Kromě převodu nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2010, což radní odsouhlasili, se bude ostatními
návrhy zabývat zastupitelstvo.
Město zabezpečí žulový masiv v ulici Chrastavská
Bod č. 8: „Zajištění žulového masivu na p.p.č. 5127/2 – Chrastavská ulice – zajištění projektové dokumentace a příslušných
povolení“

V září letošního roku se radní již zabývali zajištěním žulového masivu v ulici Chrastavská. Nyní je již vyhotovena
studie, podle které je třeba nejprve provést některé práce, bez jejichž realizace nemůže být přistoupeno
k samotnému zajištění masivu. Konkrétně se jedná o odstranění 2 ks stromů a náletových křovin, odtěžení
zemního nánosu nad stěnou a v její ploše i úpravu pozemku za bytovým domem štěrkodrtí. Tyto náklady jsou
odhadnuty na cca 90 tis. Kč.
Podle studie také existují dvě možnosti řešení samotného zajištění skalního masivu. První je tzv. aktivním
opatřením, což spočívá v kombinaci ocelové sítě, zemních kotev, lanového systému a uzlů z ocelových drátů.
Druhá varianta počítá s odstraněním celé zvětralé přední části stěny a vytvořením stupňů různé výšky.
Posledně zmiňované řešení však s sebou kromě vyšší finanční zátěže nese také technické problémy v podobě
zachycování a odstranění odtěženého materiálu a demolice dvojgaráže, která by po ukončení prací musela být
znovu postavena.
Radní proto rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace první varianty
(aktivní opatření), jejíž náklady jsou odhadovány na cca 1,1 mil. Kč včetně DPH. Realizace zajišťovacích prací je
plánována na rok 2010.
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Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání upřesnil pravidla
Bod č. 16: „Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na aktualizaci základních pravidel s platností od
roku 2010“

Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML předložila radě města ke schválení úpravu základních
pravidel přidělení dotací z tohoto fondu. Navržené úpravy spočívají zejména v upřesnění některých ustanovení,
které zřejmě nebyly dostatečně srozumitelné pro žadatele, neboť v předkládaných žádostech se často
opakovaly stejné chyby.
Mezi hlavní úpravy patří:
- Rozdělení příkladů na co LZE a na co NELZE dotaci poskytnout
- Rozšíření okruhů aktivit na které není možné dotaci přidělit
- Doplnění, že pokud projekt neobsahuje definovaný cíl, cílovou skupinu, rozpočet, plánované výstupy a
hodnotící kritéria, může být žádost vyřazena pro neúplnost
Rozpočtové záležitosti
Bod č. 24: „Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2011 – 2014“, bod
jednání č. 25: „Návrh rozpočtového opatření č. 6 SML na rok 2009“ a bod jednání č. 26: „Návrh rozpočtu SML a řízených
organizací na rok 2010 a návrh plánu hospodářské činnosti SML na rok 2010“

Radním byl předložen také rozpočtový výhled města na roky 2011 – 2014, který podle analýz předchozích čtyř
účetních období a rozpočtu 2009 vypracovala společnost AQE Advisors, a. s. Podle tohoto výhledu bude
Liberec hospodařit s následujícími příjmy a výdaji:

Příjmy (součet)
Výdaje

2011
1 730 347 000
1 657 858 429

2012
1 773 882 000
1 701 393 429

2013
1 816 814 000
1 744 325 429

2014
1 859 602 000
1 787 113 429

Zároveň radní projednali návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2009. Jedná se zejména o technické změny
v rozpočtu vyplývající z přijatých dotací a pojistných náhrad. Na straně výdajů pak byly tyto změny rovněž
reflektovány a došlo i k provedení přesunů na základě požadavků jednotlivých odborů. Šesté rozpočtové
opatření mění schválený rozpočet města následovně:

Příjmy
Výdaje
Financování

Schválený rozpočet
1 864 592 347
2 057 365 884
192 773 537

Návrh 6. RO
1 917 426 572
2 064 338 309
146 911 737

Nejdůležitějším bodem jednání radních na jejich posledním zasedání v letošním roce však bylo projednání
návrhu rozpočtu města a jím řízených organizací, jakož i hospodářské činnosti. Tvorba rozpočtu pro příští rok
nebyla nikterak jednoduchá, avšak díky některým dílčím opatřením se v něm podařilo zachovat výši příspěvku
pro organizace města ve výši roku 2009 a zásadně neomezit žádné činnosti Liberce. Návrh rozpočtu na rok
2010 je následující:
Příjmy
Výdaje
Fondy
Financování

1 670 651 464
2 321 218 783
8 150 000
658 717 319

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, došlo ke zkrácení dotací do fondů města, a to na polovinu. Dalším
opatřením je odložení investic do plánované geotermální elektrárny a některých velkoplošných oprav komunikací
(Puškinova a Machnín). Další plánované velké investice jsou v návrhu sníženy, avšak zachovány.
Všemi body týkajícími se rozpočtu se budou zabývat zastupitelé na svém příštím zasedání.
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Město žaluje Čmelák-Společnost přátel přírody, o. s.
Bod č. 35: „Žaloba na ochranu dobré pověsti“

Radní se rozhodli podat žalobu na ochranu dobré pověsti statutárního města Liberec. Žalovaným je v tomto
případě Čmelák-Společnost přátel přírody, o. s., která na svých stránkách www.nasliberec.cz zveřejnila
článek s názvem „Město opět prodalo za podivně nízkou cenu celý blok domů. Bez výběrového řízení“. Uvedený
článek závažným a zvlášť hrubým způsobem opakovaně neoprávněně zasáhl do dobré pověsti města, neboť
skutečnosti uvedené v textu jsou lživé a zcela v rozporu se skutečným pravdivým průběhem událostí.
Žalobním petitem je zaslání omluvného dopisu zastupitelstvu města v požadovaném znění, uveřejnění omluvy
v regionálních periodicích a úhrada nákladů soudního řízení.
Změna v zóně placeného stání
Bod č. 36: „Rozšíření zóny placeného stání“

Současná zóna placeného parkování zahrnuje cca 2000 parkovacích míst. Nárůst dopravy však již ovlivňuje i
dříve bezproblémové lokality ve větší vzdálenosti od centra města. Z tohoto důvodu byl Technickými službami
města Liberce, a. s. radě města předložen návrh na rozšíření parkovacího systému na dalších 434 míst a dílčí
změny v druzích parkování. Rozšířením zóny placeného stání dojde zejména k zajištění parkování pro osoby,
které v lokalitě bydlí či mají provozovnu a omezí tak dlouhodobé návštěvnické stání, které tato místa blokuje a
znemožňuje tak zaparkovat. V některých případech je parkujícími vozidly dokonce omezena doprava v lokalitě,
což může vést ke komplikacím například při nutnosti zásahu IZS. Změny v systému jsou následující:
Nová místa pro krátkodobé stání (automaty)
Lokalita
Vítězná
Klostermannova
Klostermannova (úsek Husova-Kláštrní, připojit k PA Husova)
U Obchodní komory
Zengerova/Oblačná
Štefánkovo nám.
Durychova
Pastýřská – u KVK

Počet míst
62
28
6
13
32
35
23
30

Nové rezidetnsko-abonentské parkovací místa (parkovací karty)
Lokalita
Vítězná
Klostermannova
Gorkého
Zengerova/Oblačná
B. Němcové
Štefánkovo nám.
Rumjancevova
Voroněžská (v úseku Rumjancevova – Pastýřská)
Heliova

Tarif
Zelený
Zelený
Žlutý
Zelený
Zelený
Zelený
Zelený
Žlutý

Počet míst
18
7
10
60
8
28
41
18
15

Dílčí změnou je pak změna druhu parkování v ul. U Náspu, kde se místo málo využívaných rezidentských
parkovacích míst zřizují návštěvnická místa s dlouhodobým tarifem.
Jelikož radní tento návrh schválili, nyní ještě proběhne schválení změn odborem dopravy a následně již samotné
fyzické vyznačení zóny placeného stání.
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V Růžodole získají novou cisternovou automobilovou stříkačku
Bod č. 37: „Pořízení cisternové automobilové stříkačky – CAS pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – Růžodol;
přijetí účelové dotace od MV ČR a schválení vlastního podílu SML“

Začátkem listopadu informoval generální ředitel HZS ČR liberecký magistrát o zařazení účelové dotace ve výši
2 mil. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro městskou část Růžodol do návrhu státního
rozpočtu na příští rok. Jelikož tato jednotka je v kategorii JPO III/1 s územní působností a patří
k nejvytíženějším libereckým jednotkám, je zapotřebí vybavit ji moderní mobilní požární technikou. Konkrétně
se jedná o vozidlo s hmotností převyšující 14 000 kg, tedy stejné kategorie, v jaké jsou cisterny nedávno
pořízené pro jednotky v Pilínkově a ve Vratislavicích nad Nisou. Cena takového nového vozidla v základní výbavě
se pohybuje mezi 5,7 až 6 mil. Kč, výše uvedené 2 miliony je maximální možná výše dotace od HZS ČR.
Radní souhlasili s přijetím dotace a uložili kanceláři tajemníka po schválení vlastního podílu spolufinancování
vypsat výběrové řízení na dodávku vozidla (pravděpodobně se bude jednat o vozidlo Tatra 815 4x4).
Změny v Organizačním řádu MML
Bod č. 39: „Organizační řád Magistrátu města Liberce od 1. 1. 2010“

Tajemník magistrátu předložil radě města návrh nového organizačního řádu, který do praxe od 1. ledna 2010
zavádí některé dílčí změny ve struktuře útvarů magistrátu v podobě zrušení současných, zřízení nových a
přejmenování jednotlivých odborů a oddělení.
Přehled změn uvnitř magistrátu:
- ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB:
o Vzhledem ke vzniku příspěvkové organizace Městské lesy Liberec se ruší oddělení veřejné
zeleně a lesů. Kompetence, které nepřecházejí na novou organizaci budou převedeny na oddělení
veřejné dopravy, životního prostředí a veřejné zeleně (nový název, který vznikne
přejmenováním současného oddělení veřejné dopravy a životního prostředí).
- ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA:
o Zrušuje se oddělení řízení procesů a informatiky, které nahradí samostatný odbor informatiky a
řízení procesů.
- ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
o Ruší se oddělení ochrany přírody a památek a jeho funkční náplň se rozděluje mezi dvě nově
vzniklá oddělení: ochrany přírody a krajiny a oddělení památkové péče.
Tyto změny mají vesměs pouze technický charakter a jejich zakotvení do organizačního řádu je vyvoláno
snahou o lepší orientaci ve struktuře odborů MML.
Prevence kriminality v příštím roce
Bod č. 43: „Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010“

Městská policie Liberec je od letošního roku pověřena vedením prevence kriminality v Liberci. Po prvním
programu činnosti v této oblasti, který je úspěšný, předložil ředitel městské policie návrh na činnosti v roce
2010. Oproti současnému plánu obsahuje návrh navíc aktivitu nazvanou „Osobní alarmy“, která představuje další
snahu o zvýšení bezpečnosti seniorů. Tato drobná, ale velice účinná zařízení budou seniorům předávat
pracovníci MP Liberec v rámci přednášek.

V Liberci 2. prosince 2009

Martin Korych
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec
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