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Tisková zpráva 
XII. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní statutárního města Liberec se na svém letošním prvním poprázdninovém jednání konaném v úterý 
31. srpna zabývali téměř 130 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých 
součástí správy města; konkrétně majetkoprávní operace, návrh správní rady fondu na rozdělení dotací nebo 
pomoc města obcím postiženým srpnovými povodněmi. 
 
Změn se dočkají komunikace i systém protipovodňové ochrany  
Bod č. 8: „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“ 
 
Již před ničivými srpnovými povodněmi byla zahájena jednání o možnostech zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany. Rada města na svém 12. zasedání schválila projekt Modernizace 
varovného systému ochrany před povodněmi v ORP Liberec (obec s rozšířenou působností). Především se jedná o 
osazení čidly na vybrané hlásné profily, doplnění systému obrazového sledování vytipovaných míst na vodních 
tocích, aktualizaci dat digitálního povodňového plánu a pořízení varovného a vyrozumívacího systému typu 
VISO. Pro veřejnost tak budou informace o povodňovém ohrožení k dispozici rychleji a nový software je bude 
distribuovat přímo k jednotlivým domácnostem prostřednictvím telefonické sítě. Modernizace si vyžádá 2,2 
mld. Kč s možností 90% dotace z Operačního programu Životní prostředí. K realizaci by mělo dojít v létě 
příštího roku.  
 
Na Broumovské vznikne bezpečný přechod pro chodce 
Bod č. 14: „Přechod pro chodce Broumovská ul. – založení projektu, realizace akce, dar staveb a souvisejícího vybavení“ 
 
V rámci projektu „3M za bezpečnější Českou republiku“ bude na podzim letošního roku upraven přechod 
pro chodce před základní školou na ulici Broumovská. Přechod získá od společnosti 3M Česko krom jiného svislé 
dopravní značení, příčné prahy, hmatové úpravy pro nevidomé a 2 radary. SML zajistí nasvícení přechodu, 
doplní zábradlí u chodníků a odstraní stávající dopravní značení – tyto úpravy si vyžádají cca 230 tisíc korun 
z rozpočtu města. Součinností města a soukromé společnosti tak Liberec získá další bezpečný přechod ve velmi 
frekventované lokalitě sídliště Broumovská. 
 
Přístup pro pěší ve Valašské má dodavatele, spojka Lukášovská–Lučanská projde opravami později 
Bod jednání č. 19: „Přístup pro pěší – ul. Valašská Liberec – schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavebních 
prací, realizace stavby“ a bod jednání č. 20: „Oprava spojky Lukášovská–Lučanská – založení projektu“ 
 
Výběrové řízení na úpravu přístupu pro pěší ve Valašské ulici v Liberci vyhrála s nejnižší nabídkou 383 tisíc 
korun firma JOSTAV, spol. s r. o. Hodnotící komise vybírala z pěti uchazečů, mezi kterými byla např. i firma 
STRABAG, a. s. či TSML, a. s. Založení projektu „Úprava přístupu pro pěší ul. Valašská Liberec“ a jeho realizaci 
schválila RM na svém červnovém zasedání. 
 
Dlouhá léta neudržovaná „lesní spojka“ využívaná obyvateli ke zkrácení cesty mezi Harcovem a Kunraticemi 
se dočká opravy. Na základě požadavku občanů bydlících v uvedené lokalitě byla vypracována projektová studie 
na opravu této 600 m dlouhé komunikace. RM schválila založení projektu akce s předpokládaným rozpočtem 
3,5 milionu korun a jeho realizaci v průběhu roku 2012. Vzhledem k tomu, že s opravou uvedené cesty souvisí 
krom opravy propustků a koryta protékajícího potoka také přeložka silnice I/14 Kunratice–Jablonec nad Nisou 
(investor Ředitelství silnic a dálnic ČR), je třeba stavební práce termínově koordinovat. 
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V zimě se bude udržovat o deset kilometrů více komunikací 
Bod č. 27: „Operační plán zimní údržby 2010 – 2011“ 
 
Rada města schválila Operační plán zimní údržby komunikací 2010-2011 s tím, že zhotovitelem prací 
je TSML, a. s.  Operační plán byl zpracován odborem technické správy veřejného majetku ve spolupráci 
s TSML, a to na období od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011. 
Součástí plánu jsou časové limity pro dokončení zimní údržby komunikací, které jsou oproti legislativně platným 
limitům o 50 % kratší. 
 

Pořadí komunikací Limit daný vyhláškou Limit daný plánem 
I. pořadí důležitosti do 4 hodin do 2 hodin 
II. pořadí důležitosti do 12 hodin do 6 hodin 
III. pořadí důležitosti do 48 hodin do 24 hodin 

 
Lhůty pro dokončení zimní údržby na chodnících, schodištích, veřejných prostranstvích, parkovištích atd. byly 
ponechány dle operačního plánu z předchozího zimního období.  
Zimní údržba bude prováděna na městských komunikacích, a to na celkem 454,38 kilometrech, přičemž 
udržovaných bude 399,25 km vozovek a neudržovaných 55,13 km. Posypová sůl bude použita na 165 km (loni na 
160 km) a inert na 234,25 km (loni na 229,29 km). V nastávajícím zimním období je rozsah údržby komunikací 
oproti období 2009-2010 o přibližně 10 kilometrů větší. Do operačního plánu byly zařazeny nově vybudované 
komunikace převzaté městem Liberec (např. Rybízová, Botanická, Přírodní, Pastelová, lokalita Krásná Vyhlídka) 
a městem celkem zrekonstruovaná komunikace Výpřež-Ještěd, jejíž celková délka činí 3 km.  Město má celkem 
279,47 km chodníků, z nichž se zimní údržba týká 133,93 km a neudržovaných bude 145,54 km. 
V nastávajícím zimním období je rovněž vyšší rozsah zimní údržby chodníků oproti loňskému období. Důvodem 
jsou nově postavené chodníky převzaté městem (Mlýnská, Obchodní, Hedvábná aj.). Do plány byly také nově 
zařazeny  některé úseky chodníků od autobusových zastávek k doposud udržovaným  chodníkům, cesty 
v parcích na ulicích Ruská, Prokopa Holého, Riegrova, Zeyerova. Údržba na schodištích je rozdělena 
do 4 programů s celkovým počtem 3 406 stupňů s navazujícími chodníky v celkové délce 460 metrů. Na údržbu 
veřejných prostranství se vztahují 2 programy a jde celkem o rozsah 10 451 m2. Cesty v parcích budou 
udržovány 2 programy a v rozsahu 1 714,5 m. Městská parkoviště jsou rozdělena do 2 programů v rozsahu 
52 060 m2 a 1 programu parkovacích ploch v rozsahu 13 084 m2. 
Dále bude udržováno 324 značených vybraných přechodů a 327 autobusových a tramvajových zastávek MHD.  
Sníh bude svážen na složiště v Londýnské ulici. 
 
Fondy navrhují rozdělení dotací 
Bod č. 42: „Návrh Správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML 
v rámci III. výzvy roku 2010“ a bod jednání č. 77: „Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení 
dotací – 2. kolo roku 2010“ 
 
Třetí výzvu pro podávání žádostí o dotace na rok 2010 vyhlásil v červnu Fond prevence SML. Celkem své 
žádosti předložili tři uchazeči, a to každý na jeden konkrétní projekt. Požadovaná výše dotace všech tří žádostí 
byla 402 tisíc korun s tím, že v jednom případě se jednalo o téměř 100% krytí nákladů projektu. Správní rada 
fondu na svém jednání projednala všechny tři žádosti a konstatovala, že jedna z předložených žádostí nesplňuje 
podmínky výzvy a nenavrhla na tento projekt přidělit dotaci. Ostatní dva žadatelé byli mnohem úspěšnější, 
protože oba mají navrženu podporu města v požadované výši. Sdružení TULIPAN navrhla správní rada fondu 
přidělit 30 tisíc korun na kancelářské pomůcky, keramickou hlínu, glazury a výtvarný materiál v rámci projektu 
„Zaměstnání není samozřejmost“. Občanské sdružení SVÍTÁNÍ zase u správní rady uspělo s žádostí o necelých 
62 tisíc korun na nákup materiálu pro hiporehabilitaci a na nákup zahradní sestavy sloužící pro posezení klientů 
této organizace. 
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Také Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání vyhlásil svou výzvu na předkládání žádostí o dotaci v červnu tohoto 
roku. Jednalo se o druhé kolo podpory tohoto fondu vztahující se na akce konané od 1. října 2010 do 28. února 
2011. Do termínu uzávěrky bylo přijato 42 žádostí s tím, že požadavky na podporu ze strany města 
představovaly téměř 1,5 milionu korun. Správní rada projednala všechny doručené žádosti a doporučila přidělit 
podporu 30 žadatelům v plné nebo krácené výši. Jedenáct žádostí navrhla správní rada nepodpořit a jednu 
žádost navrhla převést do Kulturního fondu SML. Ve druhém kole tak má být podle návrhu rozděleno 725,6 
tisíce korun, a to například mezi Technickou univerzitu v Liberci (100 tis. Kč), občanské sdružení Amos (105,5 
tis. Kč) nebo Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o. p. s. (38,5 tis. Kč.) 
Radní se všemi návrhy správních rad souhlasili a nyní se jimi budou zabývat zastupitelé. 
 
Česká a německá ZUŠ chtějí i nadále spolupracovat 
Bod č. 71: „Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa – ZUŠ Frýdlantská“ 
 
Základní umělecká škola Frýdlantská již deset let úspěšně spolupracuje s podobnou institucí Musikschule 
Hoyerswerda ze Svobodného státu Sasko. V minulosti již obě školy společně mnohokrát koncertovaly 
a probíhají i další příhraniční aktivity. Ředitel ZUŠ Liberec nyní předložil radě města žádost o vyslovení 
souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa, a to na projekt „Hudba nemá 
hranice“. Rada města jeho žádosti vyhověla a podání žádosti podpořila. 
Projekt si klade za cíl uspořádání další řady společných koncertů, a to například při otevření nové budovy 
na německé straně nebo v době vánočních svátků. Součástí projektu je i soutěž žáků obou škol na hudební 
nástroj. Celková požadovaná výše grantu je 5 100 Eur, přičemž ZUŠ Liberec bude z vlastních prostředků hradit 
spoluúčast ve výši 15% poskytnuté dotace. 
 
Úpravy v lesoparku Příkrý vrch pokračují  
Bod č. 80: „Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt Druhá etapa úprav VKP Příkrý vrch 
v Ruprechticích“ 
 
Úprava lesoparku Příkrý vrch v Ruprechticích, který je významným krajinným prvkem, vstupuje do druhé etapy. 
Regenerace lesoparku byla zahájena v roce 2009 v důsledku poškození vegetace nenadálým přívalem sněhu 
v říjnu 2009. Náklady na 1. etapu byly vyčísleny na téměř 400 tisíc a byly plně hrazeny z rozpočtu města. 
V druhé etapě půjde zejména o dosadbu keřů a dřevin a také odborné ošetření vzrostlých stromů. Celkové 
náklady na druhou etapu činí 118 tisíc korun, vedle vlastních zdrojů použije SML na její financování i dotaci 
48 000 Kč poskytnutou z Grantového fondu Libereckého kraje. 
 
Zahrada vzpomínek 
Bod č. 81: „Schválení záměru realizace akce Zahrada vzpomínek, návrh na vyhlášení výběrového řízení“ 
 
Přeměnu lapidária v Budyšínské ulici v Zahradu vzpomínek schválila RM již v květnu 2010. Vítězným návrhem 
se stal projekt nazvaný „Řeka vzpomínek“. K samotné realizaci stavby dojde v období od dubna do října příštího 
roku. Předpokládané náklady činí 6,5 milionu korun.  
Akce bude částečně financována z kaucí, které byly uloženy odborem životního prostředí MML za provedení 
náhradní výsadby za pokácené dřeviny při výstavbě „Galerie Perštýn“. Společnosti, kterým bylo provedení 
náhradní výsadby uloženo, nedostály svým závazkům, náhradní výsadbu na určeném místě neprovedly, a tak 
kauce v celkové výši 4,3 mil. Kč budou použity k realizaci Zahrady vzpomínek. Zbývající část bude uhrazena 
z rozpočtu města pro rok 2011.  
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a sadových úprav bude vyhlášeno dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění jako podlimitní otevřené zadávací řízení a bude zveřejněno na webových 
stránkách města a na centrální adrese. Ze strany města nebudou osloveny žádné firmy. 
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Dva nejvýznamnější projekty v rámci IPRM Liberec – zóna Lidové sady 
Bod č. 100: „Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Bazén Liberec“ a bod jednání č. 102 „Vypsání výběrového 
řízení na dodavatele stavby Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt“ 
 
Radní se zabývali také vypsáním otevřených výběrových řízení na dodavatele dvou největších projektů, které 
budou realizovány v rámci IPRM Liberec – zóna Lidové sady. Vypsání obou výběrových řízení schválili. 
V první řadě se jedná o projekt „Bazén Liberec“, který počítá s realizací přístavby závodního bazénu o délce 
25 m, 6 drahami a variabilní výškou hladiny, aby v tomto bazénu mohla probíhat výuka plavání všech věkových 
skupin. Vedle bazénu dojde k výstavbě slaného bazénku se vzduchovými masážními lehátky a lavicí a sauny. 
Součástí je také dojezdový bazén pro dvoudrátovou skluzavku a potápěčská věž pro výcvik potápěčů 
a záchranářů. Zakázka obsahuje i nezbytné venkovní úpravy, jako rekonstrukce zatrubnění místní vodoteče 
či provedení nové obslužné komunikace, ale i další projektem předepsané práce. Celkové projektantem 
odhadnuté náklady na realizaci všech souvisejících prací jsou 141,5 mil. Kč bez DPH. Stavět by se mělo začít 
v druhé polovině roku 2011 a po 12 měsících je předpoklad dokončení stavby. 
Druhý významný projekt v rámci IPRM Liberec – zóna Lidové sady, na jehož realizaci je hledán dodavatel, 
představuje „Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt“. Náklady na kompletní rekonstrukci bývalých 
Městských lázní a výstavbu přilehlého depozitáře jsou projekčně odhadnuty na 312,6 milionu korun bez DPH. 
V této sumě jsou zahrnuty nejen práce na rekonstrukci budovy samotné a výstavbu nového objektu, ale také na 
oplocení, demolice, přeložky kanalizace, přípojky inženýrských sítí a terénní úpravy. Zahájení prací je 
předpokládáno v polovině roku 2011 a lhůta výstavby je cca 24 měsíců. 
Administraci obou otevřených výběrových řízení bude na základě smlouvy pro město zajišťovat externí 
společnost. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v druhé polovině října letošního roku. 
 
O historii Městských lázní bude pojednávat publikace 
Bod č. 103a: „Projekt Publikace Lázně císaře Františka Josefa I.“ 
 
V rámci přípravy projektu konverze bývalých Lázní Františka Josefa I. na výstavní prostory Oblastní galerie 
Liberec se již loni uskutečnila předběžná jednání mezi odborem koordinátor dotací EU a vydavatelem 
a fotografem Janem Pikousem, který městu nabídl zajištění komplexní přípravy dokumentační publikace. 
Ta by mapovala historii, současnost i konverzi budovy bývalých Městských lázní od roku 1900 do roku 2012.  
Jde o dodavatele, který má s přípravou publikací pro SML zkušenosti.  
Předpokladem je, že v letech 2011-2013 (do dokončení stavby) by byla zpracovaná celá publikace a připravena 
pro tisk. Náklady spojené s přípravou bude hradit město. Cenu tisku, na kterou bude vypsána veřejná zakázka, 
uhradí zdroje EU.  Mělo by jít o barevnou fotografickou a retrospektivní publikaci v pevné vazbě v češtině 
a cizojazyčným resumé, o rozsahu 144 stran. 
Rada tento bod jednání schválila. 
 
Výsledky výběrových řízení 
Bod č. 107: „Výsledek výběrového řízení Analýza procesů a jejich optimalizace“, č. 108: „Výsledek výběrového řízení 
Implementace moderních metod procesního a projektového řízení“, bod jednání č. 109: „Výsledek výběrového řízení 
Konzultační společnost pro zavedení procesního a projektového řízení“ a bod jednání č. 110: „Výsledek výběrového řízení 
Zpracování koncepce veřejné dopravy ve městě Liberci a v obcích spadajících do působnosti obce s rozšířenou působností“ 
 
Rada města na svém dvanáctém zasedání schválila také několik výsledků výběrových řízení (VŘ). Mezi ně patří 
například Analýza procesů a jejich optimalizace v rámci projektu Zvýšení efektivity fungování SML a DPML 
financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Přihlásilo se 5 firem a vítězem 
se stala společnost Process Song, s r. o.  
Další VŘ se týkalo Implementace moderních metod procesního a projektového řízení v rámci projektu Zvýšení 
efektivity fungování SML a DPML v OP LZZ. Celkem se do VŘ přihlásily 2 zájemci a vítězem je Process Song, 
s. r. o.  
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Třetí VŘ má název Konzultační společnost pro zavedení procesního a projektového řízení v rámci Zvýšení 
efektivnosti fungování SML a DPML v OP LZZ. Vítězem je sdružení ATTEST & AQE z 5 oslovených firem. 
Čtvrté VŘ nazvané Zpracování koncepce veřejné dopravy ve městě Liberec (a v obcích spadajících do ORP) 
v rámci projektu Zvýšení efektivity fungování SML a DPML v OP LZZ. Přihlásily se 4 firmy a vítězem je Process 
Song, s r. o. 
 
Liberec žádá o dotaci na projekt Otevřené město 
Bod č. 112: „Schválení předložení projektu Otevřené město Liberec do výzvy č. 9 IOP, oblast intervence 2.1“ 
 
RM schválila předložení projektu „Otevřené město Liberec“ do výzvy č. 9 IOP, oblast intervence 2.1. Základním 
cílem projektu „Otevřené město Liberec“ je rozšířit informační systém SML, zlepšit tak komunikaci s občany 
a firmami a zefektivnit fungování informačního systému. Příprava tohoto projektu byla RM schválena již 
v dubnu 2007, v letech 2007-2009 nebyla ale vyhlášena odpovídající výzva pro podání projektu. K vyhlášení 
výzvy č. 9 IOP došlo až ve druhém čtvrtletí letošního roku s příjmem žádostí do 1. 12. 2010. Předpokládaná výše 
dotace činí 70 milionů korun a projekt bude realizován v průběhu let 2011 až 2013. 
 
DPML má nyní zkratku DPMLJ 
Bod č. 116: „Změna stanov DPML, a. s., a změna obchodního názvu společnosti“ 
 
V souvislosti s rozšířením počtu akcionářů společnosti DPML, a. s., je zapotřebí zajistit změnu Stanov 
společnosti i změnu obchodního názvu. Nově se tak cestující budou moci nejpravděpodobněji setkat s názvem 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  
K tomuto úkonu je kompetentní valná hromada. Pro úplnost: představenstvo se skládá z 9 členů (7 navrhuje 
statutární město Liberec, jako většinový akcionář, 2 město Jablonec nad Nisou, coby menšinový akcionář), 
dozorčí rada má 6 členů (2 navrhuje Liberec, 2 Jablonec nad Nisou a 2 jsou voleni zaměstnanci akciové 
společnosti). 
 

Radní se zabývali také povodněmi 
 
Povodně 2010 
Bod č. 113b: „Povodně 2010“ 
 
Radní byli informováni také o krocích Liberce v době okolo povodní, které na začátku srpna zasáhly některé 
obce Libereckého kraje v působnosti obce s rozšířenou působností (ORP) Liberec a Frýdlant.  
V ranních hodinách 7. srpna došlo na území ORP Liberec a Frýdlant k prudkému vzestupu hladiny vodních toků. 
Primátor města Liberce v této souvislosti svolal zasedání jak povodňové komise pro území města Liberec, tak 
i povodňové komise pro území obce s rozšířenou působností. Od 16:30 hodin pak hejtman Libereckého kraje 
vyhlásil stav nebezpečí, který byl později prodloužen až do 5. září. 
Zasedání povodňové komise pro území města Liberec bylo následně ukončeno a komise pro obec s rozšířenou 
působností byla z rozhodnutí primátora transformována na pracovní skupinu pro řešení mimořádné situace. Tato 
pracovní skupina plnila úkoly a zadání na území města, ORP Liberec a v případě nutnosti i na území ORP 
Frýdlant. Mezi nejdůležitější pokyny primátora v době povodní patřilo: 

- zajištění řízení ochrany před povodněmi prostřednictvím povodňových orgánů, 
- zajistit účast magistrátu na připravenosti a na provádění záchranných a likvidačních prací, 
- zajištění ochrany obyvatelstva při mimořádné události (včetně poskytnutí stravy, mimořádného 

ubytování a dalšího provizorního zabezpečení), a to pro občany na území ORP Liberec i ORP Frýdlant, 
- zajištění pomoci města při organizaci záchranných a likvidačních prací ve správním obvodu ORP Liberec 

(poskytnutí pomůcek, mechanizace, personálu a dalších prostředků), 
- urychlené vyhodnocení okamžité mimořádné pomoci v možnostech příspěvkových a jiných organizací 

města a její neprodlená nabídka postiženým obyvatelům z ORP Liberec i Frýdlant, 
- poskytnutí součinnosti orgánů města při zajišťování veřejného pořádku na území obcí ORP Liberec 

a ORP Frýdlant, 
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- poskytnout pomoc magistrátu směrem k obcím ve správním obvodu ORP Liberec a ORP Frýdlant 
při výkonu úředních agend v rámci svěřené působnosti, 

- zajištění distribuce humanitární pomoci, která není ve vlastnictví statutárního města Liberec 
prostřednictvím magistrátu, 

- zajištění distribuce materiálu Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím magistrátu, 
- okamžité poskytnutí masivní výpomoci libereckých jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci IZS 

a podle pokynů a rozkazů operačního střediska HZS LK, ale i zajištění dobrovolné pomoci jednotek, 
- poskytnutí disponibilní hotovosti na řešení krizové situace obcím Frýdlant, Hrádek nad Nisou 

a Chrastava (viz. níže). 
 
Dále byli radní informováni o škodách na komunikacích včetně příslušenství ve vlastnictví statutárního města 
Liberec, které jsou přímým důsledkem zvednutí hladiny vodních toků. Podle šetření odboru technické správy 
veřejného majetku dosahuje výše škod na městských komunikacích téměř 25 milionů korun a jejich likvidace 
potrvá nejméně do příštího roku. 
V neposlední řadě byla tajemníkem magistrátu podána informace o tom, že došlo také k vyčíslení prvotních 
nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány kraje a obcí. Suma vynaložená na materiál, služby 
a mzdy spojené s likvidací následků povodní v Liberci činí více než 4,5 milionu korun. Náklady vynaložené 
nad rámec svých zákonných povinností jsou však nevyčíslitelné.  
Radní také souhlasili s návrhem primátora města, podle kterého v případech, kdy nebudou vynaložené náklady 
na záchranné a likvidační práce refundovány státem či Libereckým krajem, poskytne Liberec tyto vynaložené 
náklady jednotlivým obcím jako nepeněžité plnění daru. 
Materiálem o činnosti orgánů statutárního města Liberec při povodních a vyčíslením nákladů spojených s touto 
živelnou pohromou se budou zabývat zastupitelé na svém nejbližším zasedání. 
 
Liberec poslal 2,4 milionu 
Bod č. 111: „Finanční dary obcím postiženým povodněmi“ 
 
Statutární město Liberec poskytovalo pomocnou ruku starostům jednotlivých obcí postižených srpnovými 
povodněmi ihned po vzestupu hladin vodních toků. Vedle materiální a personální pomoci bylo třeba poskytnout 
také pomoc finanční, kterou z důvodu co nejvyšší efektivnosti nebylo možné odkládat. Proto uzavřel primátor 
města Jiří Kittner s obcemi Frýdlant, Hrádek nad Nisou a Chrastava smlouvy o poskytnutí finančního daru 
na částečné krytí nákladů spojených s živelnou katastrofou. V případě Frýdlantu poskytl Liberec hned 
v prvních dnech po povodni částku 750 tisíc korun. Stejnou sumu obdržel také Hrádek nad Nisou. Půl milionu 
získala od krajského města Chrastava. 
Statutární město Liberec v době povodní a těsně po nich intenzivně spolupracovalo také s obecně prospěšnou 
společností Hand for Help, jejíž pracovníci organizovali i přímo zajišťovali materiální a personální pomoc, často 
v oblastech doslova odříznutých od okolního světa. Na financování této pomoci uvolnilo město ze svého 
rozpočtu okamžitě 400 tisíc korun, za které Hand for Help v prvních dnech po povodni realizovala veškeré své 
činnosti v povodní postižených oblastech na území obce s rozšířenou působností i mimo něj. 
Radní byli na svém zasedání s těmito fakty seznámeni a souhlasili s uzavřenými smlouvami o poskytnutí 
finančních darů obcím Frýdlant, Hrádek nad Nisou a Chrastava i obecně prospěšné společnosti Hand for Help. 
Smlouvy ještě projednají zastupitelé. 
 
 
Liberec chce pomoci vyplavené Chotyni 
Bod č. 113c: „Dar obci Chotyně – CAS z JSDH Karlinky“ 
 
Při povodních nebyly zaznamenány pouze ohromné škody na soukromém majetku nebo dopravní infrastruktuře, 
ale ztráty se bohužel dotkly i lidských životů. Jen díky obrovskému nasazení hasičů ale není počet ještě vyšší.  
Újmy se nevyhýbaly ani hasičům, kteří při velké vodě nasazovali nezřídka svůj život. O hasičskou cisternu přišli 
také hasiči z Chotyně, kteří ji doslova utopili při záchraně osob a nyní nejsou prakticky schopni nasazení. 
Shodou okolností se jednalo o vůz, který byl do Chotyně před časem prodán právě z Liberce, neboť machnínská 
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jednotka (kde cisterna sloužila původně) byla vybavena novým strojem. Starostka Chotyně proto Liberec 
oslovila s prosbou o pomoc při dovybavení tamní jednotky SDH. 
Liberec dlouhodobě obnovuje hasičskou techniku, a tak se v této souvislosti nabídla jistá možnost pomoci 
Chotyni. Na konci září totiž bude do JSDH Růžodol dodána nová cisternová automobilová stříkačka Tatra 815. 
Tamní CAS 24 LIAZ bude předisponována do JDSH Karlinky a jejich CAS 24 Škoda 706 zůstane k dispozici. 
Půjde o stejný typ vozidla, o jaký Chotyně při záplavách přišla a namísto obvyklého odprodeje se radní na návrh 
primátora shodli na variantě darovat vozidlo náhradou za neopravitelnou stříkačku JSDH Chotyně.  
Poslední slovo v rozhodnutí budou mít ještě zastupitelé na svém nejbližším zasedání. Pokud i oni vysloví návrhu 
podporu, chotynští hasiči se opět stanou zásahu schopnou jednotkou. 
 
 
Při povodni pomáhaly i technické služby 
Bod č. 117: „Rozhodnutí jediného akcionáře spol. TSML, a. s. – poskytnutí nepeněžitého plnění – odstraňování následků 
živelné pohromy“ 
 
Do pomoci oblastem postiženým povodněmi se na začátku srpna zapojily také městské společnosti. 
Od 8. do 22. srpna působili například pracovníci Technických služeb města Liberce, a. s., v obcích Hrádek 
nad Nisou, Frýdlant, Bílý Kostel, Raspenava, Nová Ves, Chrastava a Oldřichov v Hájích. Zde všude se se svou 
technikou podíleli na odstraňování následků povodně a nutno dodat, že ku spokojenosti představitelů obcí, kteří 
práci a nasazení TSML ocenili. 
Celkové vynaložené náklady se v průběhu působení TSML, a. s., v oblastech postižených povodněmi vyšplhaly 
na více než 1 milion korun. Představenstvo společnosti již schválilo poskytnutí tohoto objemu realizované 
pomoci jako nepeněžitého plnění jednotlivým obcím. Radní však v tomto případě zastávají funkci valné hromady 
společnosti, která je ze 100% vlastněná městem, a tak pro konečné rozhodnutí museli se záměrem vyslovit i oni 
svůj souhlas, což také jednomyslně učinili.  
 
 
 
 
V Liberci 31. srpna 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


