Liberec 21. září 2016

Tisková zpráva
po 16. schůzi Rady města Liberec
Přes devadesát bodů měla na svém programu 16. schůze Rady města Liberec, která se
uskutečnila v úterý 20. září.

Magistrát zavádí elektronizaci podkladů pro radní a zastupitele
Bod č. 1: Stručné seznámení s funkcionalitou a projednání harmonogramu nasazení softwarového
nástroje pro elektronickou podporu procesů zpracování materiálů RM a ZM (Konsiliář)
Liberecká radnice od října zavádí elektronizaci podkladů pro jednání rady města a zasedání
zastupitelstva. Všechny materiály budou radní i zastupitelé nově dostávat v elektronické podobě
v aplikaci Konsiliář. Záměrem vedení města je využít možností této aplikace a v dohledné době
zveřejňovat také materiály po jednání Rady města. Díky systému zpracování podkladů pak mohou být
materiály z Rady města i Zastupitelstva města zveřejňovány ve velmi krátké době po jednání.
„Konečně bude na radnici zaveden systém, který zjednoduší, urychlí a sjednotí práci s podklady. Lepší
přehlednost ocení jak zpracovatelé, tak i radní a zastupitelé. Aplikace si poradí i s odstraněním osobních
údajů a umožní tak zveřejnit materiály i pro veřejnost, což je dalším krokem ke zvýšení transparentnosti
radnice,“ řekl primátor Tibor Batthyány.
V průběhu září probíhalo školení zaměstnanců úřadu a všech uživatelů aplikace, ostrý provoz začne
v říjnu. Deváté zasedání zastupitelstva města tak už bude probíhat na základě materiálů připravených
v aplikaci Konsiliář.
Aplikace Konsiliář umožňuje jednoduchou přípravu a tvorbu podkladů pro rady a zastupitelstva a jejich
zveřejnění pro radní a zastupitele na internetových stránkách. V aplikaci mohou uživatelé provádět
všechny operace podobně jako např. v MS Word. Konsiliář po skončení jednání označí schválené body
jednání a automaticky vygeneruje sestavu usnesení. V programu je také možné vyhledávat ve všech
zprávách, které kdy byly systémem zpracovány pomocí fulltextového vyhledávání.

Neziskové organizace a sportovní oddíly dostanou dotace na rok 2017 dříve
Bod č. 7: Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2017
Příjmy Liberce by v roce 2017 měly dosáhnout výše 1, 703 miliardy Kč a budou cca o 30 milionů Kč vyšší
než letos. Vyšší příjmy očekává město zejména ze sdílených daní vzhledem k dobře se vyvíjející
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ekonomické situaci státu. Zlepšené příjmy budou pravděpodobně využity na rekonstrukci dlouho
chátrající budovy Uranu, kde se město pokusí získat i dotaci na zateplení této budovy.
„V rámci letošního rozpočtu navíc nově naplníme i dotační fondy pro neziskové organizace a sportovní
oddíly na příští rok. Jednotlivé výzvy pak vyhlásíme již letos na podzim, aby všechny organizace hned na
začátku roku věděly, zda byl jejich projekt podpořen, a aby se k nim přidělené peníze dostaly výrazně
dříve, než tomu bylo v minulosti, tzn. nejpozději v prvním čtvrtletí,“ uvedl náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Město chce dál zajišťovat terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách
Bod č. 35: Podání Žádosti o neinvestiční dotaci z Úřadu vlády ČR v dotačním programu Podpora
terénní práce na rok 2017
Terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách posílí v příštím roce dva terénní pracovníci s polovičním
úvazkem. Projekt Podpora terénní práce Liberec, který je úspěšně realizován již od roku 2015, tak bude
pokračovat. Celkové náklady projektu ve výši 300 000 Kč bude město požadovat z dotace Úřadu vlády
ČR, přičemž spoluúčast nebude nutná. Podání žádosti o dotaci již schválili liberečtí radní.
„Smyslem projektu je pokračovat v důsledném monitoringu sociálně vyloučených lokalit na území
města a prakticky pomáhat jak jejich obyvatelům, tak i jejich okolí. Potřeba této činnosti jednoznačně
vyplynula z Analýzy sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce a z Dílčích analýz
sociálních služeb na území statutárního města Liberec, které si rezort sociálních věcí nechal zpracovat
na jaře 2015,“ informoval náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Projekt v Liberci úspěšně funguje již od podzimu 2015. Terénní pracovníci realizují terénní práci nejen
v sociálně vyloučených lokalitách, ale i v lokalitách, kde sociální vyloučení hrozí. Takových je v Liberci
podle analýz 16. „Už na podzim 2015 jsme zaměstnali z prostředků města na půl úvazku prvního
terénního pracovníka, který sám byl příslušníkem menšiny, od jara 2016 jsme pak mohli díky získané
dotaci z Rady vlády pro národnostní menšiny zaplatit dva poloviční úvazky. Úkolem pracovníků je být
v pravidelném kontaktu s obyvateli těchto lokalit, které jsou roztroušeny po celém Liberci, monitorovat
situaci například v otázce rizikových jevů či školní docházky dětí a přenášet nezbytné informace na úřad
a odtud třeba poskytovatelům sociálních služeb, kteří pak můžou lidem odborně pomoci řešit konkrétní
nepříznivé životní situace,“ konstatoval Ivan Langr s tím, že sociální pracovníci také operativně reagují
na nenadálé situace či podněty občanů.
Na projektu se podílí také městská příspěvková organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec, který
zaznamenala velký nárůst zájmu dětí ze sociálně znevýhodněných rodin o bezplatné volnočasové
aktivity. Důležitým přínosem je i pravidelnější docházka dětí na tyto aktivity, čímž dochází k prevenci
sociálně patologických jevů na území města.

Příspěvkové organizace stanovily vlastní vize rozvoje
Bod č. 36: Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML
Střednědobou vizi příspěvkových organizací přibližují tzv. strategie rozvoje, na nichž od začátku roku
pracovaly neškolské příspěvkové organizace statutárního města Liberec a jejich dozorčí rady. Radní
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zatím schválili dokumenty Naivního divadla Liberec, Komunitního střediska Kontakt a Centra zdravotní
a sociální péče. Zbývající tři organizace přijdou na řadu v říjnu.
Strategie kromě vizí střednědobého rozvoje řeší také další financování zřizovatelem i dalšími zdroji,
posílení lidských zdrojů a investiční příležitosti. Každá organizace má přitom stanoveny konkrétní cíle
(umělecké, rozsah služby veřejnosti, hospodaření, návštěvnost/ klientela, lidské zdroje, opravy a
investice, transparentnost aj.), jak své vize rozvoje autonomně či za podpory svého zřizovatele v dalších
letech postupně naplňovat.
„Pokud chceme naše organizace dál rozvíjet, musíme nejprve vědět, jaké příležitosti finanční i investiční
se jim nabízejí, jaké vnitřní dluhy je zatěžují či jakými alternativními cestami rozšíření služeb se mohou
dále ubírat. Strategie rozvoje tak slouží jako komplexní materiál pro potřeby všech orgánů města i
Libereckého kraje v případě, že se podílí na kofinancování provozu organizací, managementu
příspěvkových organizací i veřejnosti, tedy samotným uživatelům služeb. Bude teď na nás společně, jak
se nám podaří je do roku 2026 naplňovat; některé cíle jsou totiž velmi smělé,“ uvedl náměstek pro
školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Naivní divadlo si klade za cíl například zvyšovat finanční podporu z veřejných zdrojů města a kraje na
provoz, a to každoročně o jeden milion korun, nebo realizovat navržené investice – sociální zařízení
(2017), rekonstrukce podlahy a výměna sedadel (do roku 2020) a obnovení fasády (po roce 2020). „Pro
divadlo bude také důležité, pokud Poslanecká sněmovna schválí zákon o veřejných kulturních
institucích, který by umožňoval, aby je město a kraj zřizovaly společně. Osobně ale obrovskou příležitost
vidím v rozšíření festivalu Mateřinka, jehož 25. ročník nás čeká už v roce 2019. Naivní divadlo je totiž
naší nejúspěšnější organizací, pokud se týká tuzemských i mezinárodních úspěchů, každoročně přiváží
řadu světových ocenění za své inscenace a jeho renomé za hranicemi je ohromující,“ řekl Ivan Langr.
S investicemi počítá také Centrum zdravotní a sociální péče. Plánuje vybudovat nový jednolůžkový
pokoj odlehčovací pobytové služby v DPS Burianova, rekonstruovat 72 koupelen v DPS Burianova a
Borový vrch na sprchové kouty či upravit budovu jeslí kvůli navýšení kapacity. „Největší náklady by si
vyžádaly rekonstrukce koupelen, které se odhadují na zhruba 6 miliónů, a muselo by je investovat samo
město. Uvidíme, jestli to v letech 2017 a 2018 bude možné. V plánu je i proškolení nových zaměstnanců
bazální stimulaci a zavést tuto metodu do praxe v pobytových službách,“ doplnil Ivan Langr.
Mezi cíle Komunitního střediska Kontakt patří zejména zachování portfolia služeb v současném rozsahu
a příprava stěhování organizace do zrekonstruovaného Liebiegova paláce v letech 2019/2020. „U
Kontaktu zatím nepočítáme se zavedením registrovaných sociálních služeb, ale spíše s přirozeným
rozšiřováním jeho současného záběru, protože jeho primární cílová skupina se také bude rozrůstat.
Další možný rozvoj pak bude vázán na podmínky v novém působišti po roce 2020,“ zmínil Ivan Langr.

Školy se hlásí do projektů na zvýšení kvality vzdělávání
Bod č. 42: Souhlas s účastí Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvková organizace
v projektu "Potkej se s budoucností"
Bod č. 43: Souhlas s účastí Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o. v projektu "Vybudování
učebny přírodních věd v objektu ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace"
Rada města souhlasí s účastí Základní školy a Mateřské školy Barvířská v mezinárodním projektu
„Potkej se s budoucností“ v rámci programu Erasmus+. Hlavním přínosem pro žáky je podpoření
rozvoje jazykových schopností a povědomí o jiných zemích a kulturách.
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Projekt je zaměřen na zavádění inovativní techniky a nových metod do výuky. Důraz je kladen na
využívání informačních a komunikačních technologií ve třídě a dále na využívání různých počítačových
programů a pomůcek. Součástí projektu budou pracovní výjezdy vybraných žáků i učitelů do všech
partnerských zemí (Turecko, Norsko, Spolková republika Německo, Island).
Škola získá v rámci projektu grant ve výši 19 020 EUR (513 920 Kč), který uhradí výjezdy žáků a
pedagogických pracovních do partnerských zemí. Na financování projektu se škola ani zřizovatel
podílet nebudou. Předpokládaný termín realizace je stanoven od 1. října 2016 do 31. srpna 2018.
Základní škola Aloisina výšina také získala souhlas radních s účastí na zajímavém projektu, jehož cílem
je vytvoření moderní učebny přírodních věd a podnícení zájmu právě o tyto vědy.
Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem projektu
je vytvořit moderní učebnu přírodních věd pro výuku fyziky, chemie, biologie, ale také dalších
humanitních předmětů. Učebna bude vybavena s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné
spolupráce učitele i žáků. Navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících
sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Učebna bude doplněna interaktivní tabulí
s vizualizérem.
Předpokládané náklady na projekt činí 2 783 012 Kč s DPH. Z toho bude 85 % nákladů hrazeno z
Evropských fondů regionálního rozvoje (EFRR) a 5 % z dotace ze státního rozpočtu (SR). Předpokládaný
termín realizace je stanoven od 1. července 2017 do 31. srpna 2017.
„Velmi vítám iniciativu škol, která má vést ke zlepšování jazykového a přírodovědného vzdělávání. Tyto
projekty se mj. prolínají i se střednědobými cíli kvality, které město školám jako zřizovatel nastavilo
koncem srpna, takže mají moji naprostou podporu. Současně to ukazuje, že naši ředitelé jsou schopni
dobře řídit školy i manažersky, protože sami dokáží hledat a získávat doplňkové zdroje financování.
Tento typ činorodosti je pro rozvoj škol nesmírně důležitý,“ uvedl náměstek primátora pro sociální věci,
školství, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Město Liberec navýší kapacity základních škol
Bod č. 46 : Navýšení kapacit vybraných škol a školských zařízení zřizovaných SML
Bod č. 47: Navýšení kapacity MŠ Pramínek
V několika libereckých základních školách a jedné mateřské chystá město navýšení kapacity míst.
Kapacita, tedy nejvyšší povolený počet žáků ve škole nebo školském zařízení, je povinný údaj
zapisovaný do rejstříku škol a školských zařízení. Na základě demografického vývoje a stávajících potřeb
statutárního města je navýšení kapacity ZŠ Kaplického a ZŠ 5. května potřebné.
Zároveň je navyšována kapacita dalších služeb, a to je školní družina a školní jídelna, u ZŠ Kaplického,
ZŠ 5. května, ZŠ Vrchlického, ZŠ nám. Míru, ZŠ Lesní, ZŠ U Školy a ZŠ Na Výběžku tak, aby
korespondovala s kapacitou školy. „Uvedené školy jsou na navýšení kapacity připraveny nebo potřebné
úpravy proběhnou do konce školního roku 2016/2017,“ uvedl primátor města Tibor Batthyány.
Navýšení kapacit u školních družin základních škol je rovněž v souladu s aktuálním Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, který byl zastupitelstvem kraje
schválen 29. 3. 2016.

4

Konkrétně jde o následující počty:
Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o., o 40 míst, na počet žáků 370 a
současně navýšení kapacity školní jídelny o 20 míst, na počet žáků 370, a to s účinností od 1. 9. 2017.
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o., o 29 míst, na počet žáků
132, s účinností od 1. 1. 2017.
Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, p. o., 60 míst, na počet žáků 590 a
zároveň navýšení kapacity školní jídelny o 60 míst, na počet žáků 590, s účinností od 1. 9. 2017.
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o., o 20 míst, na počet
žáků 120, s účinností od 1. 1. 2017.
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o., o 15 míst, na 120 žáků,
s účinností od 1. 1. 2017
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, p. o., o 22 míst, na 162 žáků, s
účinností od 1. 1. 2017.
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, p. o., o 30 míst, na 120 žáků, a
školní jídelny o 146 míst, na 450 stravovaných, s účinností od 1. 1. 2017.
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, p. o., o 10 míst, na 60 žáků,
s účinností od 1. 1. 2017.
„Navyšování kapacit škol je v současné době jedinou cestou, jak můžeme zvládnout zvýšený příliv dětí
nastupujících do prvních tříd. Situace sice asi nebude tak dramatická, jak se zdálo ještě před dvěma či
třemi lety, ale nemůžeme si dovolit ji podcenit, musíme být připraveni. Není ale účelné navyšovat
kapacity generálně u všech škol – v některých to ostatně už ani technicky nejde – ale pracovat lokálně
tam, kde se předpokládá třeba rozvoj bydlení,“ komentuje náměstek primátora pro školství, sociální
věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Prvního září letošního vznikla z původně speciální třídy v mateřské škole Pramínek v Březinově ulici
třída běžná, s integrovanými dětmi s těžšími vadami. Ostatní děti byly integrovány do další třídy tak,
aby bylo rozvržení dětí s podpůrnými opatřeními v souladu se školským zákonem a příslušnými
vyhláškami. Navýšení o osm míst na 98 dětí, od 1. 1.2017.
„Původní speciální třída měla ze zákona nižší kapacitu, po jejím zrušení tak můžeme počet dětí v nové
běžné třídě navýšit o osm. To se zdá být na první pohled jako zanedbatelné číslo, ale je to třeba
umístěných osm libereckých dětí, jimž teprve budou tři roky a normálně by se do školky nedostaly. A
myslím, že jejich rodiče za to budou vděčni,“ uzavřel náměstek Langr.

Dotací ve výši 200 tisíc Kč město podpoří Oblastní charitu Liberec
Bod č. 50: Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální službu Domov
pokojného staří - Domov sv. Vavřince ve výši 200.000 Kč na rok 2016
Dotaci ve výši 200 000 Kč získá z rozpočtu města Oblastní charita Liberec, a to na sociální službu Domov
pokojného stáří – Domov sv. Vavřince v Chrastavě. Poskytnutí účelové dotace, vázáné na úhradu
provozních a osobních nákladů, již schválili liberečtí radní.
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„Jde o službu, která není poskytována na území Liberce, a proto Domov pokojného stáří nemohl být
finančně podpořen z rozpočtu města v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Zajišťování
přístřeší či bydlení lidem v nouzi patří mezi naše nejvyšší priority a toto zařízení využívá i devět
libereckých klientů. Proto chrastavský Domov pokojného stáří i letos podpoříme individuální dotací,
která bude ve stejné výši jako loni,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní
ruch a kulturu Ivan Langr.
Posláním Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince je umožnit seniorům a osobám se
zdravotním omezením v seniorském věku prožití důstojného stáří v zařízení rodinného typu. Seniorům
je poskytnuto ubytování, celodenní stravování, sociálně terapeutická a aktivizační činnost a
samozřejmě odborná zdravotní a sociální pomoc. Kapacita zařízení je 11 pokojů s 20 lůžky.
Předpokládané náklady na provoz Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince na rok 2016 činí
6 142 000 Kč.

Lesní koupaliště bude po revitalizaci znovu sloužit široké veřejnosti
Bod č. 60: Schválení projektového záměru "Revitalizace Lesního koupaliště"
Léta chátrající Lesní koupaliště bude znovu sloužit široké veřejnosti, a to v obdobném režimu jako
koupaliště v Kateřinkách. Liberečtí radní na svém úterním zasedání schválili projektový záměr
revitalizace koupaliště a zahájení přípravy projektu včetně zadání projektové dokumentace. V rámci
obnovy koupaliště bude opravena stávající bazénová vana, která bude propojena s čistící lagunou,
osázenou speciálními rostlinami a řasami.
„Jde o variantu, která je nejlevnější, která má jednoduché stavební řešení a se kterou není spojená
náročná legislativa. Tuto variantu navíc v dotazníkovém řešení realizovaném v roce 2012 preferovali i
sami Liberečané. Na rozsáhlý projekt za 70 milionů město peníze nemá, ale myslím, že když se přemýšlí,
dá se i za málo peněz pořídit hodně muziky,“ komentoval náměstek primátora pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Pokud půjde vše podle plánu, mělo by obnovené Lesní koupaliště Liberečanům začít sloužit již v příštím
roce. Projekt bude pravděpodobně plně financovat město ze svého rozpočtu. „I když jsme se snažili
dotace najít, na tento projekt se to nepodařilo. Našli jsme ale variantu, kterou si město může dovolit, a
věřím, že Liberečané budou spokojení,“ poznamenal Jan Korytář.
„Já osobně jsem přesvědčen, že investice do tohoto projektu by mohly být lépe využity například na
rekultivaci liberecké přehrady, ale poté, co pan náměstek Korytář slíbil, že náklady projektu v žádném
případě nepřesáhnou 8 milionů korun, jsem pro tento projekt zvedl ruku i já,“ komentoval primátor
Tibor Batthyány.
Radní se zabývali třemi možnými variantami revitalizace, z nichž ta nejkomplikovanější spočívala
v obnově Lesního koupaliště do jeho původní podoby se statutem přírodního koupaliště. Tato možnost
však s sebou nesla vysoké náklady a náročnou legislativu. Další možností bylo vytvoření přírodního
koupacího biotopu bez stávající bazénové vany, čímž by ale zcela zmizel ráz původního koupaliště.
Radní proto odsouhlasili variantu, která počítá s opravou zchátralého bazénu a jeho propojením
s přírodní, tzv. kořenovou čističkou.
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Areál Lesního koupaliště byl veřejnosti uzavřen v roce 2007, samotné koupaliště ale nefungovalo již od
roku 2001. Od té doby se vinou zanedbané údržby dostalo do nefunkčního stavu.

Park Pod Sadem míru a dva parky nad přehradou získají atraktivnější tvář
Bod č. 63: Schválení projektového záměru "Revitalizace a obnova veřejné zeleně - park Pod Sadem
míru a dva parky nad přehradou"
V návaznosti na již upravené plochy v centru města plánuje statutární město Liberec zrevitalizovat park
Pod Sadem míru, lesopark v Pekárkově ulici a park v ulici Blahoslavova. Radní již schválili projektový
záměr revitalizace všech tří ploch a zároveň přípravu projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Celkové náklady projektu se vyšplhají na 4 440
510 Kč bez DPH, z nichž 2 066 081 Kč bez DPH by měly pokrýt dotační zdroje. Zbylých 2 374 429 Kč bez
DPH bude hrazeno z rozpočtu města.
„Ve všech třech parcích chceme zrevitalizovat parkové plochy, obnovit prvky veřejné zeleně a celkově
zlepšit funkční stav a možnosti využití těchto parků,“ uvedla náměstkyně primátora pro územní
plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.
Park vymezený ulicemi Pod Sadem míru a U Domoviny je ve své severozápadní části udržovaný a slouží
dětem k hraní, ale v okrajových částech a náletových porostech jej sužují skládky stavební suti a
komunálního odpadu. V jihovýchodní části, kde se terén výrazně svažuje k vodoteči a horkovodu, se
v současné době nachází jen neudržovaný porost a řada černých skládek. „V celém parku je nutné
zabránit šíření invazivních dřevin, nahradit je domácími dřevinami a pěstebním opatřením zachránit
cennější stávající porosty. Dílčí skládky necháme zlikvidovat v rámci nezpůsobilých výdajů projektu a
velké skládky budeme řešit následnou komplexní rekultivací,“ konstatovala náměstkyně.
Lesopark v Pekárkově ulici, frekventovaný především díky místním obyvatelům a studentům Technické
univerzity, se kromě vegetačních úprav dočká také doplnění parkových laviček, odpadkových košů,
bezpečnostního zábradlí a směrníků.
Revitalizace parku v ulici Blahoslavova, který je významnou spojnicí mezi obytnou zástavbou a
přehradou, pak bude kromě parkových úprav zahrnovat opravu centrální cesty, zřízení odpočinkových
ploch s fit prvky, instalaci zábradlí a doplnění drobných cvičebních a herních prvků.
„Obnovu parkových ploch budeme v následných etapách postupně realizovat i v dalších městských
částech,“ poznamenala náměstkyně Karolína Hrbková.
Dotace na všechny tři projekty má na starosti před rokem nově vzniklé oddělení získávání dotací, jehož
hlavním úkolem je zajistit maximum peněz na všechny potřebné projekty města.

Město spouští pilotní projekt na sledování obsazenosti parkovacích míst
Bod č. 72: Pilotní projekt sledování obsazenosti parkovacích míst v Liberci
Statutární město Liberec rozjíždí pilotní projekt monitorování obsazenosti parkovacích míst na
vybraných parkovištích v horním centru. Jde o další dílčí krok k vybudování naváděcího systému na
parkoviště v centru a ke kompletní modernizaci celého parkovacího systému. Radní odsouhlasili
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udělení výjimky ze Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek a přímým oslovením vybrali jako
dodavatele monitorovací technologie a provozovatele služby společnost ČD – Telematika.
„V rámci pilotního projektu budou vybraná parkovací místa vybavena čidlem pro komunikaci s Centrem
sledovanosti, které bude v grafické podobě přístupné široké veřejnosti na webu města. Díky
monitoringu parkovišť tak řidiči uvidí aktuální obsazenost jednotlivých parkovacích míst online.
Aktuální obsazenost parkovišť se bude v budoucnu promítat také na dynamickém dopravním značení,
které chystáme v rámci naváděcího systému na parkoviště v centru,“ informoval primátor Tibor
Batthyány s tím, že údaje z Centra sledovanosti budou řidičům k dispozici i skrze mobilní aplikaci.
Po provedené prověrce možností zavedení monitoringu parkovacích míst město nakonec upustilo od
původně uvažovaného vybudování vlastní sítě pro zajištění přenosu dat. „Museli bychom si zajistit
servis dalších společností, což by do procesu mohlo přinést komplikace. Proto využijeme technologii
parkovacích čidel podle návrhu společnosti ČD - Telematika. Jde o technologii přenosu dat pomocí
autonomní sítě SIGFOX, která se ukázala jako nejvhodnější. Je využívána prakticky po celém světě a má
výhodu v tom, že systém bude otevřený pro případné připojení dalších čidel, monitorujících například
teplotu či srážky,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.
Dodávka a montáž technologie společnosti ČD - Telematika vyjde na 969 600 Kč bez DPH. Dalších 960
000 Kč bez DPH pak bude stát zajištění provozu po dobu 5 let, konkrétně od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021.

Vesečtí hasiči rozšíří vozový park o nový Jumper
Bod č. 87: Vyhodnocení veřejné zakázky "DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH VESEC" zadání veřejné zakázky statutárním městem Liberec formou zjednodušeného podlimitního řízení
Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vesec schválili radní na
úterním jednání. Veřejnou zakázku s nabídkovou cenou 785 124 Kč bez DPH zrealizuje TECHSPORT,
s.r.o.
Z oslovených 11 firem se přihlásili dva uchazeči. Z nich byla posouzena nabídka s cenou 785 124 Kč
(949 850 Kč s DPH). Druhá společnost překročila celkovou maximální nabídkovou cenu. „Společnost
Techsport nabídla dopravní automobil Citroen Jumper. Aby byly dodrženy podmínky státní dotace, měl
by automobil být do konce kalendářního roku ve Vesci,“ komentuje primátor Batthyány.
Dopravní automobil je určen k dopravě hasičů na místo zásahu a při evakuaci obyvatel. Jeho nákup je
financován ze tří zdrojů. „Státní dotace z ministerstva vnitra je 450 00 korun, z dotačního fondu
Libereckého kraje jde 300 000 korun a město Liberec zaplatí 200 000 korun,“ vyčísluje primátor města
Tibor Batthyány.
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