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Přes dvacet bodů měla na svém programu 19. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 4. listopadu 2014. 

Cyklisté se mohou v Rochlici těšit na novou cyklostezku 

Bod č. 19: Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Na další úsek cyklostezky se mohou těšit cyklisté v Liberci. V rámci projektu IPRM – Regenerace 

sídliště Rochlice – lokalita Žitná nechá město v příštím roce vybudovat cyklostezku v ulici 

Vratislavická. Radní nyní schválili výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

Zhotovitelem celé stavby, jež bude vedle cyklostezky především zahrnovat revitalizaci zchátralého 

objektu „letního divadla“, nový chodník, úpravu zeleně a přeložku veřejného osvětlení, bude 

společnost Chládek a Tintěra, a.s., která předložila nejnižší nabídkovou cenu 19,121.094 Kč bez DPH. 

Předpokládaná cena této zakázky, tedy poslední části regenerace lokality Žitná, přitom činila 21 

milionů korun. Hodnotící komise vybírala z celkem devíti nabídek. 

„Nová cyklostezka potěší jak cyklisty, tak i chodce. Vznikne totiž rekonstrukcí stávajícího širokého 

chodníku, po kterém budou moci ve vyhrazeném pruhu bezpečně projíždět cyklisté,“ upřesnila 

primátorka Martina Rosenbergová. 

 

Dobrovolní hasiči získají nové pomůcky 

Bod č. 20d: Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 

Přijetí účelové dotace na požární ochranu ve výši 126.913 Kč od Ministerstva vnitra schválili liberečtí 

radní. Jde o neinvestiční dotaci na rok 2014, která poslouží jako náhrada výdajů pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů na území města. 

„Jedná se o náhradu výdajů za odbornou přípravu velitelů a strojníků, speciální kurzy, taktická a 

prověřovací cvičení a za zásahy uskutečněné na výzvu operačního střediska Hasičského záchranného 

sboru mimo územní obvod jednotky. Protože jde o neinvestiční dotaci, využijeme peníze na udržení 

akceschopnosti výjezdových jednotek, konkrétně na nákup technických prostředků a ochranných 

pomůcek,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová. 


