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Zprávy ze zasedání 3. Rady města Liberec 

Třetí zasedání Rady města Liberec se konalo dne 1. 2. 2011 a mělo na programu k projednání 15 

bodů, mezi nimiž byly např. majetkoprávní operace, prodej služebních vozidel používaných 

Městskou policií Liberec, jmenování zástupce obce do Krajské poradní skupiny za účelem 

spolupráce při plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a další. 

Bod č. 8: Dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci mezi statutárním městem Liberec a 

společností Daruma s r. o.  

Na základě smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 23. 4. 2001 provozuje společnost Daruma na území 

města Liberec devět zvukových nosičů Daruma City Voice, které jsou rozmístěny ve významných 

městských lokalitách – ZOO, Šaldovo náměstí, Soukenné náměstí, autobusové nádraží a další.  

Prostřednictvím těchto nosičů má návštěvník města k dispozici plán města v českém, německém a 

anglickém jazyce. Předmětem uvedeného dodatku je instalace 3 kusů modernizovaných a 

aktualizovaných zvukových informačních nosičů IV. generace.  

Ty budou umístěny ve Fügnerově ulici u OC Forum, u OD Delta (oba oboustranné provedení) a na 

Soukenném náměstí – jednostranné provedení. Nevyužité zvukové nosiče budou demontovány. 

Zvukové informační nosiče pro účely tohoto dodatku obsahují informační nosič s aktivní 

elektronickou výbavou s řídící jednotkou, vestavěným LCD displejem a ilustračním displejem. 

Integrovaná sestava umožňuje po volbě aktivační číselné kombinace na číselné klávesnici zvukových 

informačních nosičů poskytovat světelnou lokalizaci zvolených objektů zájmu a turistických cílů 

rozblikáním autoLED v aktivním orientačním plánu města a mapě okolí a synchronizovanou 

reprodukci zvukového komentáře v příslušných jazykových verzích. Společnost se zavázala 

v souvislosti s existencí zvukových informačních nosičů městu odvádět poplatek  za zvláštní užívání  

veřejného prostranství, který je stanoven vyhláškou. V tomto případě místní poplatek činí 7 300 Kč 

ročně za jeden kus informačního nosiče, což je celkem 21 900 korun.  

Rada města tento dodatek smlouvy schválila. 

 

Bod č.9:  prodej služebního vozidla Škoda Octavia 1,6i SPZ 1L3 4133, bod č. 10: prodej služebního 

vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDI SPZ 2L0 0966, bod č. 11: Prodej služebního vozidla Škoda Octavia 

Combi 1,9 TDI SPZ 2L2 6609.  



 

Statutární město Liberec je vlastníkem tří vozidel, jejichž rok výroby je 2003, 2004 a 

2006. Tato vozidla, z nichž dvě sloužila jako zásahová – výjezdová (Š Octavia 

Combi), používala Městská policie Liberec. Vzhledem ke stáří vozidel, jejich 

technickému stavu a počtu najetých kilometrů by byly náklady na jejich opravy a 

údržbu neúčelně vynaloženy.  Proto Městská policie Liberec požádala radu města o 

schválení prodeje tří výše uvedených vozidel. Jak uvedl ředitel městské policie 

Ladislav Krajčík, byly učiněny nabídky autoservisům k odprodeji, a to nejvyšší nabídce. Členové 

městské rady prodej služebních automobilů schválili. 

 

Bod č.11a: Pravidla při pořádání akcí na náměstí Dr. E. Beneše 

Povolování zvláštního užívání náměstí Dr. E. Beneše, jako je pořádání sportovních, kulturních akcí, 

festivalů, prodejních trhů spadá plně do kompetence odboru dopravy Magistrátu města Liberec. Nyní 

byl radě města předložen materiál, týkající se odběru el. energie na náměstí Dr. E. Beneše, neboť se 

zde koná řada komerčních akcí. V minulosti byl tento odběr bezplatný. Radním byl předložen návrh 

na odběr el. energie za paušální částku, která zahrnuje režijní náklady, a to za 1 den částku 2 000 Kč, 

každý další den částku ve výši 1 500 Kč. V případě akcí neziskových organizací, dobročinných a 

charitativních akcí, případně akcí s podporou statutárního města Liberec může porada vedení 

rozhodnout o bezplatném užití. Výše uvedené ceny by se nevztahovaly na užívání náměstí Dr. E. 

Beneše za účelem natáčení filmařů a podobného užití, neboť v těchto případech je cena stanovena 

poradou vedení v závislosti na místně obvyklých podmínkách za účelem komerčního užití. Rada 

města tento návrh schválila s tím, že je zapotřebí předložit ucelený materiál s doplněním pravidel, 

která budou celou problematiku komplexně řešit (včetně ceny pronájmu pro různé typy akcí, úklid po 

akci, možné kolize s jinými akcemi např. svatbami apod.) Pronájem povoluje odbor dopravy a odbor 

technické správy veřejného majetku města MML. 

Příští, v pořadí 4. zasedání rady města, se koná 8. 2. 2011 a následně ve středu 9. 2. 2011 bude 

tisková konference od 13 hodin v zasedací místnosti č. 209.  
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