Tisková zpráva
VII. zasedání Rady města Liberec
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním sedmém jednání konaném v úterý 7. dubna 2009
zabývali téměř 30 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí
správy města; konkrétně rekonstrukce mostu Letná, finanční podíl Liberce na obnově kulturních památek
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 nebo návrhy správních rad dvou
fondů na přidělení dotací.
Zrušení poskytnuté exkluzivity na projekt Městských lázní
Bod č. 2: „Městské lázně Liberec – zrušení udělení exkluzivity předloženému podnikatelskému záměru společnosti
BEIT AMZALEG LTD“

O udělené exkluzivitě podnikatelskému záměru společnosti BEIT AMZALEG LTD. rozhodlo
zastupitelstvo města na lednovém zasedání roku 2008. Zanedlouho poté předložilo město návrh smlouvy
upřesňující základní podmínky celé transakce, mezi nimiž byla také (dle zadávacích podmínek výběrového
řízení) úhrada nákladů vynaložených na rekonstrukci objektu od doby jeho převzetí a 50 milionů Kč na
výstavbu bazénu pro školní výuku plavání.
Celkově se jednalo o 100 milionů korun, které by investor zaplatil městu a následně mohl v objektu
bývalých Městských lázní realizovat svůj podnikatelský záměr. Celých devět měsíců se protistrana
neozvala a teprve koncem března obdržel právní zástupce SML vyjádření právního zástupce protistrany,
podle něhož společnost není připravena přistoupit na stanovené podmínky.
Radní vzali toto vyjádření na vědomí a na doporučení odboru souhlasili se zrušením udělené exkluzivity. O
konečném zrušení však budou muset rozhodnout zastupitelé, kteří také projednají další postup města.
Oprava mostu Letná: nový finanční rámec a úprava rozsahu etap
Bod č. 3: „Rekonstrukce mostu Letná, včetně staveb souvisejících: III. etapa – schválení zadávacích podmínek na
výběr dodavatele stavby; IV. a V. etapa – návrh na změnu předmětu jednotlivých etap. Změna financování“

Hned čtyři usnesení k projektu nazvaného „Rekonstrukce mostu Letná“„přijali radní na svém sedmém
zasedání v roce 2009.
První z nich se týká celkových nákladů spojených s tímto projektem, neboť při původním rozpočtování
odbor vycházel z kvalifikovaných odhadů a z výkonových a honorářových řádů ČKAI. Dnes jsou již známé
skutečné ceny, které v první a druhé etapě vycházejí z uskutečněných výběrových řízení a také dochází
k přesnějším odhadům a vyhotovování konečných výkazů výměr. Jestliže původní rozpočet předpokládal
celkový objem projektu ve výši 76,5 milionu korun, dnešní odhad souhrnných nákladů hovoří o 91,4 milionu
korun. S touto úpravou projektu radní souhlasili a konečné rozhodnutí tak bude činit zastupitelstvo
města na svém nejbližším zasedání.
Ve druhém případě radní schválili zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
v rámci III. etapy projektu. Tyto zadávací podmínky budou rozeslány pěti firmám, které SML osloví za
účelem předložení nabídky. Zároveň budou po celou lhůtu pro podání nabídky kompletní zadávací
podmínky vyvěšeny na úřední desce magistrátu, aby mohli nabídku předložit i uchazeči, kteří nebudou
v rámci zadávacího řízení přímo osloveni. Současně se zadávacími podmínkami radní schválili také složení
komise pro posouzení nabídek, včetně náhradníků.
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Poslední usnesení vztahující se k rekonstrukci mostu v ulici Letná bylo přerozdělení prací v rámci IV. a V.
etapy. Upřesnění rozsahu původně uvažovaných prací totiž odhalilo překrývání se některých prací a
zbytečně dlouhé omezení místního provozu. Jelikož radní schválili nové rozdělení prací do IV. a V. etapy,
dojde nejen k zefektivnění vynaložených prostředků, ale také k urychlení oprav. Čtvrtá i pátá etapa by
tak mohly být dle předpokladů provedeny do listopadu letošního roku.
Fond prevence navrhuje rozdělit dotace
Bod č. 13: „Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku
2009“

Na základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu na rok 2009 byly do fondu prevence přiděleny
prostředky ve výši 200 000 korun. I. výzva k předkládání žádostí o dotace měla uzávěrku 16. 3. 2009 a
byla vyhlášena za účelem podpory aktivit protidrogové politiky, specifické primární prevence užívání
drog, začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, aktivit prevence kriminality a prevence
sociálně patologických jevů aj. V řádném termínu bylo podáno 15 projektů od 13 žadatelů s celkovou
výší požadovaných prostředků 1 416 540 Kč. V rámci I. výzvy byla navržena k rozdělení částka 168 500
Kč s tím, že zbývajících 31 500 Kč a nedočerpané prostředky z roku 2008 budou rozděleny v rámci II.
výzvy. Mezi úspěšnými žadateli o dotace v rámci I. výzvy jsou např.: Domov pro mentálně postižené
v Liberci-Harcově (35 tis. Kč), Základní a mateřská škola pro tělesně postižené (32 tis. Kč), Osobní
asistence Pro život (25 tis. Kč), Centrum Generace (8 tis. Kč), Scholaris (8 tis. Kč). Rada města s tímto
návrhem souhlasila a předloží jej 30. dubna 2009 ke schválení zastupitelstvu.
Ředitel divadla odchází na konci prázdnin
Bod č. 16: „Odvolání pana Františka Dáni z funkce ředitele DFXŠ a ukončení jeho pracovního poměru dohodou k
31. 8. 2009“

Dne 20. ledna 2004 byl do funkce ředitele Divadla Františka Xavera Šaldy jmenován František Dáňa,
který stojí v čele této městské příspěvkové organizace až dosud. Před několika dny však František Dáňa
požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou, a to v souvislosti s dovršením důchodového věku v měsíci
srpnu 2009.
Radní odvolali Františka Dáňu z funkce ředitele DFXŠ ke dni 31. 8. 2009 a souhlasili také s ukončením
jeho pracovního poměru dohodou ke stejnému datu. Výběrové řízení na nového ředitele divadla bude
vypsáno v nejbližších týdnech.
Liberec chce na náměstí Neptunovu kašnu
Bod č. 18: „Finanční podíl SML na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny
v roce 2009“

Stejně jako každý rok se Liberec hodlá připojit do Programu regenerace městské památkové zóny.
Ústřední komise Ministerstva kultury ČR již projednala a schválila rozdělení státní finanční podpory pro
letošní rok. Na tomto základě odbor školství, kultury a sportu libereckého magistrátu zpracoval anketní
dotazník včetně orientačního přehledu připravovaných akcí. Komise kultury a památkové péče následně
z připravených pěti projektů vybrala jeden, který předložila radním pro navržení příspěvku. Radní
souhlasili s návrhem komise a uložili náměstkovi primátora Ondřeji Červinkovi postoupit zastupitelstvu
návrh finančního podílu na Neptunovu kašnu, která by měla po rekonstrukci být umístěna na náměstí Dr.
E. Beneše. Projekt spočívá v opravě vany kašny a osazení zrekonstruované sochy Neptuna i
zrekonstruovaného zábradlí.
Celkové náklady na práce provedené v letošním roce jsou ve výši 2,66 mil. korun, přičemž polovinu pokryjí
prostředky z MK ČR a druhou polovinu je podle podmínek Programu regenerace povinen uhradit vlastník
památky.
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Rekonstrukcí projde jeden pavilon ZŠ Barvířská, vzniknou zde i místa pro předškoláky
Bod č. 19: „ZŠ Barvířská – záměr rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a rekonstrukce pavilonu kuchyně“

Radní také projednali koncepční materiál, který předpokládá rekonstrukci půdních prostor hlavní budovy
ZŠ Barvířská, opravy stravovacího pavilonu a jeho přestavbu na předškolní vzdělávací zařízení. Půdní
prostory jsou vhodné na přestavbu na nový stravovací provoz a z uvolněných místností v současném
stravovacím pavilonu je možné vybudovat předškolní vzdělávací zařízení. Ze ZŠ Barvířská tak vznikne
moderní vzdělávací komplex, který nově nabídne také 50 míst pro předškolní děti.
Celkové náklady jsou prozatím pouze odhadovány, neboť se celý projekt nachází teprve ve fázi záměru,
ale mělo by se jednat o cca 24 milionů korun. Tato částka by však měla být z 75 % kryta z prostředků
státního rozpočtu a zbývající investiční náklady uhradí město z nedávno vytvořeného Fondu pro
financování rozvoje školských příspěvkových organizací.
Také sportovní fond rozdělí prostředky
Bod č. 21: „Návrh Správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML pro 2. a 3.
kolo 2009“

Finanční prostředky sportovního fondu pro rok 2009 byly schváleny zastupitelstvem ve výši 5,150
milionu korun. Dalším zdrojem fondu byl zůstatek na účtu z loňského roku ve výši 98 052 Kč. Celkem
měl fond tedy k dispozici 5 248 052 Kč. V 1. kole byla již rozdělena částka 1 320 990 Kč. Pro zbývající
4 kola roku 2009 je k dispozici částka 3 922 062 Kč (částka 5 tisíc korun je jako rezerva nutná na
bankovní poplatky).
Uzávěrka 2. kola na pravidelnou sportovní činnost byla 2. února 2009 a celkem bylo podáno 72 žádostí.
U 10 žádostí správní rada rozhodla nepřidělit žádnou dotaci. Jednomu žadateli, a to Okresní radě AŠSK
(Asociace Školních Sportovních Klubů ČR), byl navržen příspěvek na celoroční činnost ve výši 100 000 Kč
mimo rozpočet finančních prostředků na pravidelnou sportovní činnost. Zbývajících 62 žádostí si rozdělí
1 769 892 korun. Mezi nimi jsou např. Aqua Klub Liberec (17 020 Kč), Sport Aerobic Liberec (45 080
Kč), TJ Sokol Ruprechtice (22 080 Kč), TJ Kunratická (13 340 Kč), Sportovní klub Relax (6 118 Kč).
3. kolo na přidělení dotací se týkalo úspěšné reprezentace města za rok 2008. Uzávěrka tohoto kola
byla 23. února 2009, kdy bylo celkem podáno 25 žádostí, z nichž 22 bylo doručeno v termínu. Správní
rada fondu projednala 22 žádostí s tím, že za titul: Mistrovství ČR, 1. místo bude dotace 2 000 Kč, za
Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, 1. – 3. místo bude dotace 3 000 Kč, umístěné týmy (titul Mistr ČR,
ME, MS) bude dotace 4 000 Kč. Správní rada navrhla rozdělit v rámci 3. kola částku 220 000 Kč.
Mezi úspěšnými žadateli jsou např. Atletický klub AC Slovan Liberec, Taneční skupina Takt, Taneční klub
Koškovi, TJ Dukla Liberec aj.

V Liberci 8. dubna 2009

Martin Korych
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec
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