Liberec 23. března 2016

Tisková zpráva
po 6. schůzi Rady města Liberec
Přes sedmdesát bodů měla na svém programu 6. schůze Rady města Liberec, která se
uskutečnila v úterý 22. března.

Radní projednali novou variantu refinancování městského dluhu
Bod č. 3: Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného
programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s.
Vedení města připravilo nové varianty záměru refinancování městského dluhu ve výši 2 miliard Kč
prostřednictvím nového směnečného programu. Radní ponechali ke zvážení variantu úpravy
stávajícího směnečného programu.
Nově navrhované financování má zajistit možnost refinancováním stávajícího dlouhodobého dluhu
prostřednictvím nového směnečného programu až do výše 2 miliard Kč. V rámci celé transakce by
došlo k předčasnému splacení a ukončení komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného
programu. Nový směnečný program bude postupně splácený až do částky 1 miliardy Kč v roce 2025.

Do rozpočtu budou zahrnuty nové příjmy a výdaje
Bod č. 4: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016
Bod č. 5: Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fondy SML na rok 2016
Bod č. 5a: Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016
Bod č. 6: Návrh rozpočtového výhledu SML a řízených organizací na roky 2016 - 2020
Rada města projednala a posílá zastupitelům ke schválení návrh rozpočtové opatření, kterým se
navyšují celkové příjmy města o 29 009 933 Kč, výdaje o 67 009 933 Kč a financování o 38 000 000 Kč.
Hlavní navýšení příjmů se týká zejména přijatých pojistných náhrad, úpravu odpisů příspěvkových
organizací, příjmů z Veřejnoprávní smlouvy, příspěvku krajského úřadu na provozní ztrátu a zapojení
konsolidačních položek k novým položkám Fondu rozvoje.
Výdaje kryjí příjmy, financování a použití běžné rezervy ve výši 38 197 731 Kč - nově zařazené či
navýšené položky v rozpočtu i Fondu rozvoje. V těchto navýšených výdajích krytých z rezervy patří
mezi nejzásadnější položky projektové dokumentace k revitalizaci fotbalového stadionu ve Vesci, kinu
Varšava, autobusovému terminálu včetně parkovacího domu, Technoparku (2 500 000 Kč), dále
refinancování, dluhopis, směnka (28 635 590 Kč), opravy a investice do mateřských a základních škol
(9 650 000 Kč), náklady na energie a provoz příspěvkových organizací (1 533 735 Kč), údržba ploch
města (2 400 000 Kč), zřízení parkovacích stání (3 000 000 Kč), oprava stadionu U Nisy (4 800 000 Kč),
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vklad mimo základní kapitál - Sportovní areál Ještěd, a. s. (11 000 000 Kč) a investiční příspěvek ZOO
Liberec (1 500 000 Kč).
Ve financování je zapojen předpokládaný přebytek ve výši 38 000 000 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se snižuje rezerva o 38 197 731 Kč a celková rezerva města Liberec po provedených
rozpočtových opatřeních bude 18 447 879 Kč.
Návrh rozpočtové opatření také umožnění čerpání fondů, a to zapojením konsolidačních položek na
stranu příjmů a výdajů. Obsahuje přesun mezi položkami ve Fondu rozvoje - Fond pro opravy a
vybavení školským zařízení, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a
vybavení bytového fondu, Fond pro výkupy nemovitostí. U Dotačního fondu by došlo k přesunu z
rezervy fondu do jednotlivých položek - Programů.
Další rozpočtové opatření zohledňuje přijaté dotace v celkové výši 60 731 438 Kč, zároveň navyšuje
výdaje o 26 469 237 Kč a snižuje financování o 34 262 201 Kč. V příjmech se jedná především o
přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na revitalizaci Rochlice - 3 akce ve výši 34 149 685 Kč,
dotace z RR – volnočasové plochy ve výši 20 786 262 Kč, dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu
na činnost kontaktních míst ve výši 300 000 Kč, státní příspěvek na pěstounskou péči ve výši 312 000
Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace z krajského úřadu - státní příspěvek na Dětské
centrum Sluníčko ve výši 838 280 Kč, neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného vztahu SR k
rozpočtům obcí – úprava na skutečnost 1 627 283 Kč a další. Ve financování je provedena splátka
celého zůstatku revolvingového úvěru KB z roku 2015.
Radní rovněž schválili návrh aktualizace rozpočtového výhledu statutárního města Liberec na roky
2016 – 2020. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,
o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Liberec za první dva měsíce zvýšil příjmy o 40 milionů
Bod č. 7: Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti
odboru ekonomiky - leden a únor 2016
Velmi dobře se vyvíjely za první dva měsíce letošního roku sdílené daně pro statutární město Liberec.
V porovnání s plánem bylo inkaso vyšší o cca 10 mil. Kč a v porovnání se skutečností loňského roku je
nárůst o 15 mil. Kč. Největší vliv na nárůst měly daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a
DPH, když každá z těchto daní byla vyšší o cca 5 mil. Kč v porovnání s loňským rokem. Celkové příjmy
byly za první dva měsíce vyšší o cca 40 mil. Kč v porovnání s rokem 2015.
Ve výdajové části rozpočtu došlo k celkovému zvýšení výdajů oproti loňskému roku o cca 100 mil. Kč.
Nárůst je jednak způsoben zvýšenými úroky (22 mil. Kč) z rozšířeného směnečného programu, což je
však kompenzováno vyšším příjmem z komunálního dluhopisu. Největší nárůst výdajů je v položce
nákup ostatních služeb, kde je za první dva měsíce čerpání vyšší o cca 60 mil. Kč než ve stejném
období loňského roku. Nárůst je způsoben zejména novým způsobem evidence hospodářské činnosti,
když část nákladů byla převedena do výdajů hlavní činnosti, ale hlavně výdaji za správu veřejného
osvětlení a na parkovací systém, které loni v uvedeném období nebyly.
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Radní schválili dotaci na pomoc ohroženým rodinám s dětmi
Bod č. 28: Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
I v letošním roce se město Liberec rozhodlo podpořit Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje (CZP LK), které na území Libereckého kraje realizuje projekt na podporu ohrožených rodin
s dětmi (Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém
kraji), financovaný z ministerstva práce a sociálních věcí. Liberec se na projektu účastní částkou 110
000 Kč. Přidělení dotace už schválili městští radní, konečné slovo budou mít zastupitelé.
Díky projektu, který se osvědčil už v minulých třech letech, je možné rodinám z evidence sociálněprávní ochrany dětí poskytovat komplexní pomoc s cílem zabránit dalšímu prohlubování ohrožení, ve
kterém se tyto rodiny nacházejí. Jedná se například o poskytování odborné psychologické a právní
podpory a podpory v oblasti financí.
Celkové náklady projektu na letošní rok činí 2,5 milionu Kč. Sedmdesát procent nákladů bude
financováno z dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, na zbylých 750 tisíc Kč se skládají města
s oddělením sociálně-právní ochrany v Libereckém kraji.

Dohoda města s Bytovým družstvem Vlnařská je na světě
Bod č. 30: Dohoda o úpravě vztahů k městským bytům v Bytovém družstvu VLNAŘSKÁ
Liberečtí radní schválili uzavření dohody o správě a užívání městských bytů mezi statutárním městem
Liberec a Bytovým družstvem Vlnařská (BDV). Podle této dohody bude správu 19 bytů, které má ve
družstevním podílu, od dubna letošního roku zajišťovat samo město. Již počátkem března se obě
strany dohodly na vzájemném mimosoudním vypořádání dluhů po některých předchozích nájemcích.
„Jde o poslední krok v letitém sporu mezi městem a BDV. Město bude nyní své družstevní byty samo
obsazovat, vést agendu smluv, vybírat nájemné i úhrady za služby, stejně jako je případně vymáhat.
Družstvu budeme platit pouze náklady spojené s užíváním bytů. Vše bude jasné, transparentní a bez
dalších prostředníků,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
Ivan Langr.
Město Liberec a BDV jsou spoluvlastníky čtyř bytových domů v Liberci. Město je současně členem
družstva, kdy mu bylo v těchto domech přiděleno 19 bytových jednotek. Tyto byty město užívá
k nájemnímu bydlení pro žadatele o městský byt. Město se dostalo s družstvem do sporu ohledně
dluhů nájemců městských bytů, když nehradili nájemné a náklady na služby. Družstvo dluhy na
službách hradilo ze svých zdrojů a oproti tomu zdrželo městu výnosy z nájmů z městských bytů. Spor
vyústil v podání žaloby statutárním městem Liberec proti BDV.
Podpisem dohody dojte k narovnání a vyjasnění vztahů v oblasti správy městských bytů a předejde se
případným obdobným problémům do budoucna.

Kriteriální srovnání napomůže lepší orientaci v ZŠ
Bod č. 34a: Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání
Vůbec poprvé v historii připravil rezort školství obsáhlý analytický dokument, který vzájemně
porovnává aktivity všech 20 takzvaných zápisových základních škol v Liberci. „Přehled základních škol
3

v Liberci a kritéria jejich srovnání“ má veřejnosti představit, co a jak školy, zřizované statutárním
městem, dělají, a usnadnit jim orientaci v jejich nabídce. Dokument je nezbytným prvním krokem ke
stanovení skutečných indikátorů kvality základních škol, na jejichž definování se chce nyní rezort
spolu s dalšími experty zaměřit.
„Liberecké školy nejsou a nikdy nebudou stejné, mohou však beze zbytku poskytovat kvalitní služby
velmi pestré komunitě dětí, které je denně navštěvují,“ popisuje náměstek pro školství, sociální věci,
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr a dodává: „přehled tedy představuje naše školy v plné šíři, takže se
každý může opřít o objektivní a měřitelné údaje a vyhodnotit si, jak si jím vyhlédnutá škola skutečně
stojí v porovnání s ostatními. Je to nezbytný krok pro to, abychom mohli zahájit seriózní veřejnou
diskuzi o školství a souběžně stanovit indikátory kvality, jejichž plnění chceme jako zřizovatel
sledovat.“
Přehled je souborem 31 kritérií v celkem 5 oblastech (pedagogický sbor, vzdělávací proces, školní
klima, zázemí školy a škola, její zřizovatel a financování), a také kompletem dat, jak každá škola daný
ukazatel plní. Součástí přehledu jsou i aktuální inspekční zprávy České školní inspekce (ČŠI), která
provádí na školách kontroly v pravidelném šestiletém cyklu. Inspekční zprávy jsou sice běžně veřejné,
ale ne každý rodič je cíleně vyhledává. Shromážděná data bude rezort každý rok aktualizovat.
„Pokusili jsme se zapracovat co nejvíce kritérií, aby se v nich našel opravdu každý čtenář. Zájemci tak
v přehledu najdou nejen kvalifikovanost sboru, jeho věk i genderové složení, nasazení a způsob výuky
cizích jazyků či využívání inovací a alternativních trendů, což patrně zajímá většinu lidí, ale také
testování klimatu sborovny i tříd, angažmá odborných profesí v pedagogice a psychologii, způsoby
komunikace školy s rodiči či průměrné náklady na kroužky a další aktivity. Snažili jsme se zároveň
každého kritérium popsat a vysvětlit, proč je z našeho pohledu důležité,“ uvedl Langr.
Analytický přehled je prvním krokem ke stanovení indikátorů kvality, na jejichž vyhodnocování by se
měly podílet jak školy samotné, tak jejich školské rady, rodiče či žáci. „Chceme jimi říci, co po školách
vlastně chceme a co od nich očekáváme. Musíme si zvyknout, že škola je veřejný prostor a že
komunikace v něm nemůže být jednocestná, tedy pouze ve směru od škol k ostatním aktérům. Je to
v zájmu kvality vzdělávání i zdravého klimatu ve školách,“ dodal Langr.

Radní schvalovali projektové záměry
Bod č. 37: Schválení Projektového záměru „Systém sídelní zeleně v Liberci“
Bod č. 39: Schválení projektového záměru „Sociální bydlení města Liberce“
Bod č. 41: Projektový záměr "Aglomerace Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a
prosperity" (ALiZi) a podání projektové žádosti o dotaci
Liberečtí radní se zabývali také projekty, které chce město realizovat s pomocí evropských dotací.
Schválili projektové záměry Systému sídelní zeleně v Liberci, Sociálního bydlení města Liberce a
Aglomerace Liberec – Zittau.
Systém sídelní zeleně má zmapovat jednotlivé parky, městské lesy a ostatní zelené plochy ve městě a
zároveň tato místa v rozumné docházkové vzdálenosti propojit. V celém katastru města tak vznikne
ucelený systém zeleně, který bude rozčleněn na několik kategorií a propojen pomocí zklidněných
komunikací či jinými typy komunikací doplněnými o aleje a další zeleň. Část systému zeleně se stane
závaznou součástí nového územního plánu města a po zpracování bude v elektronické podobě
veřejnosti přístupný prostřednictvím webových stránek města.
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V anketách, realizovaných v předchozích letech, bylo zjištěno, že lidé i přes výhodnou pozici města
obklopeného přírodou vnímají nedostatek zeleně, a to především v centru města. Většinou využívají
známá místa veřejné zeleně v okolí jejich domova a další místa v dostupné vzdálenosti vhodná ke
krátkodobé rekreaci a odpočinku ve městě zpravidla neznají a nevyužívají.
„Celý systém je nastavený tak, aby se dalo z jednoho konce města na druhý projít zelení. Počítáme i s
napojením na okolní krajinu. Aby byl systém funkční, bude samozřejmě někde potřeba vybudovat pěší
propojení a doplnit mobiliář. Plánujeme i webovou aplikaci, kde by si Liberečané mohli najít vhodné
parky a trasy podle zadaného požadavku,“ upřesnila náměstkyně pro územní plánování, veřejnou
zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.
K financování projektu se nabízí možnost partnerství v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014
– 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, kde bude město Liberec vystupovat jako
jeden z partnerů projektu "Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré
infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)"
Celkové výdaje projektu činí 1 873 873,20 Kč, požadovaná výše podpory 1 686 485,88 Kč (tj. 85 %
uznatelných nákladů z prostředků EU Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního
rozpočtu ČR). Spolufinancování města činí 187 387,32 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů).
Dalším schváleným projektovým záměrem je Sociální bydlení města Liberec, díky němuž by mohlo
město významně posílit svůj bytový fond. Cílem projektu je tak zvýšit počet městských sociálních
bytů. Důvodem je jednak dlouhodobá vysoká poptávka (v poměru k nabídce cca 10:1) a navíc se
město musí s předstihem připravit na zákon o sociálním bydlení, jímž by měla být od příštího roku
obcím a městům uložena povinnost zajistit ve své obci dostatečné kapacity sociálního bydlení.
Statutární město Liberec svůj bytový fond (cca 1200 bytů) pojímá v současné době výhradně jako
sociální bydlení, tzn., že byty jsou nově přidělovány pouze žadatelům v tíživých životních situacích, a
nikoli běžným zájemcům, kteří se mohou uplatnit na komerčním trhu s byty. Část z těchto bytů nelze
vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu k pronájmu nabízet a nedostatečné finanční
prostředky na rekonstrukci neumožňují nápravu současného stavu. Jedná se momentálně o 30
bytových jednotek.
„Je to cesta k tomu být aktivnějším aktérem v bytové politice, což je zatím vzhledem k téměř absolutní
obsazenosti městských bytů prakticky nemožné. Souběžně tím navýšíme i kapacitu takzvaného
prostupného bydlení, které za aktivní pomoci sociálních služeb dopomáhá k vlastnímu bydlení těm
nejohroženějším rodinám či lidem bez střechy nad hlavou, pokud sami chtějí,“ vysvětlil náměstek
primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Náklady projektu budou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Celkové náklady nepřesáhnou 155 160
tis. Kč, z toho dotace IROP činí 131 886 tis. Kč a dotace ze státního rozpočtu 7 758 tis. Kč. (85 % IROP,
5 % státní rozpočet). Spoluúčast města bude včetně 5 % rezervy činit maximálně 23 574 tis. Kč (15 %).
Rada města schválila také projektový záměr s názvem Aglomerace Liberec - Zittau: podpora
vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity (ALiZi). Cílem projektu je vytvoření základního
strategického dokumentu pro budoucí spolupráci obou partnerských měst na cestě udržitelného
rozvoje a trvalé prosperity. Součástí je analýza problematiky v oblastech bydlení, vzdělávání, kultura,
cestovní ruch a marketing, životní prostředí a mobilita na obou stranách hranice. Projekt je v souladu
se Strategií rozvoje SML pro období 2014 - 2020.
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Dosud bylo partnerství obou měst spíše formální bez návaznosti nějakých hmatatelných opatření
směřujících k uskutečnění společných aktivit či projektů. To by se však mělo změnit. Samosprávy
obou města by chtěly na základě tohoto projektu pokročit ve svém partnerství kupředu a zrealizovat
společný projekt, který bude základním stavebním kamenem pro další spolupráci a nastartuje novou
etapu vzájemného dialogu, která bude již o reálných konkrétních dílčích projektech.
Obě města chtějí využít své výhodné vzájemné geografické polohy, a to, že se jedná v obou případech
o významné obce ve svém regionu, které spolu vzájemně sousedí a ač se jedná o města v různých
zemích, dělí je vzdálenost pouze cca 25 kilometrů a kvalitní dopravní spojení.
Celkové náklady na projekt činí 6 579 853,98 Kč, z čehož připadá na město Liberec rozpočet ve výši 1
530 881,30 Kč. Projekt bude spolufinancován z prostředků v/u Programu ve výši 85 %, ze státního
rozpočtu ve výši 5 % a z vlastních zdrojů ve výši odpovídající 10 % rozpočtu projektu města, tj. 153
088,13 Kč.

Město Liberec půjčí vylosovaným luštitelům 60 kompostérů
Bod č. 45: Výpůjčka kompostérů 2016
Liberečtí radní schválili výpůjčku 60 kompostérů občanům města, kteří budou vylosovaní ze správně
vyluštěných tajenek. Statutární město Liberec v uplynulých letech odměnilo občany bezmála 1 200
kusy domácích kompostérů. Rozdanými kompostéry město podporuje likvidaci bioodpadu přímo v
místě vzniku.
Odbor ekologie a veřejného prostoru vyhlásí tradiční soutěž o domácí kompostér s tajenkou
v dubnovém čísle Libereckého zpravodaje. Výhrou je zapůjčení kompostéru o objemu 600 litrů,
v černé barvě, na dobu pěti let. Výherci budou losováni z odpovědí došlých do 13. května 2016.
Občané města Liberce, mimo obvod Vratislavice nad Nisou, kteří splní vyhlášené podmínky, tedy
vyluští správně tajenku křížovky, budou zařazeni do slosování. S výherci bude uzavřena smlouva o
výpůjčce kompostéru po dobu pěti let.
„Domácí kompostování je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své
zahrady, a patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně,“ popisuje Karolína Hrbková,
náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí.
Přestože se v roce 2015 rozmístilo na 1 200 kusů hnědých nádob na bioodpad, a v rámci tajenkové
soutěže získali loni výherci 150 kusů domácích kompostérů, eviduje Odbor ekologie a veřejného
prostoru přetrvávající zájem o domácí kompostéry ze strany obyvatel města.

Liberec žádá o finance na výstavbu a modernizaci komunikací pro pěší
Bod č. 48: Podpora bezpečnosti dopravy ve městě Liberci
Rada města Liberce v úterý schválila podání žádosti o podporu na základě 18. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřená, mimo jiné, i na rekonstrukci,
modernizaci a výstavby komunikací pro pěší.
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo loni v prosinci 18. výzvu k předkládání žádostí
o podporu z IROP. V rámci Bezpečnosti dopravy je možné čerpat z titulu věcného zaměření na
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rekonstrukci, modernizaci a výstavby chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientaci, včetně přechodů pro chodce a
míst pro přecházení. Dalším věcným zaměřením podporovaných aktivit je rovněž rekonstrukce,
modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy.
„Odbor správy majetku připravil podklady, které zahrnují technické podmínky pro ucházení se o
podporu z výše uvedeného programu a postup realizace a kritéria výběru,“ vysvětluje gesční
náměstek Tomáš Kysela a dodává: „je to výběr možných akcí, se kterými se lze ucházet o podporu
bezpečnosti dopravy z dotačního programu a které nevyžadují zpracování územního rozhodnutí.“
O zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci jde konkrétně o chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek
přechodu ul. Řepná, zřízení chodníku Uralská v úseku Americká – Švermova, zřízení dvou přechodů
pro chodce ul. Průmyslová, zřízení chodníku Kunratická. Dále zvýšení bezpečnosti dopravy v lokalitě
Hrubínova a lokalitě Svobody a Husova. Stejně tak komunikace Dr. Milady Horákové úsek Hradební –
U Potůčku, lokalita Žižkovo náměstí, lokalita Zhořelecká – Londýnská, dále pak chodník ul. Horská,
přechod pro chodce v ul. Krajinská a přechod pro chodce u dopravního hřiště.
„Co se týká finančního plnění výše uvedených akcí, tak tyto údaje nejsou v době projednávání
předmětného materiálu známy. Doba realizace, v závislosti na finančních zdrojích města Liberce, se
předpokládá v letech 2017 a 2018,“ uzavírá náměstek Kysela.
Předmětnou problematikou se zabývala komise dopravy a doporučila Radě města Liberce žádost
podat. Žádosti se přijímají nejpozději do 29. 4. 2016.

Nejen u škol se bude platit parkovné až od osmé hodiny ranní
Bod č. 51: Návrh úprav návštěvnického parkovacího stání
Celkem ve 22 parkovacích automatech vymění město Liberec parkovací štítky. Úpravy se týkají
především počáteční hodiny, kdy se začíná za parkovné platit. Ze současné sedmé hodiny ranní se
povinnost platby za parkování posouvá o hodinu později, tedy od osmé hodiny. Na úterní radě města
tomuto návrhu dali radní zelenou.
„Obdrželi jsme podněty od základních škol ohledně jejich problematické obslužnosti z důvodu
problémů s parkováním pro rodiče žáků v okolí škol v ranních hodinách,“ popisuje náměstek pro
technickou správu majetku města Tomáš Kysela a doplňuje: „řešením je posunutí provozní doby
parkovacích automatů v návštěvnickém stání.“
V současnosti je provozní doba parkovacích automatů na místních komunikacích vymezených
„Nařízením statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Liberci“ v režimu pondělí až pátek od 7.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00
do 13.00 hodin a v neděli je parkování bez omezení.
Regulace dopravy v klidu spočívá v úpravě časového pásma ve všední dny, a to z původní provozní
doby od 7.00 hod do 18.00 hod na provozní dobu od 8.00 do 18.00 hodin. Dále je navrhováno, s
přihlédnutím k provedeným statistikám za poslední tři roky, upravit sazbu D (zelený tarif) v ceníku
pro maximální cenu, a sice z původních 20 Kč za 24 hodin, nově na maximální cenu 20 Kč
jednodenního celodenního parkování, bez přesahu předplatného hodin do dalšího dne.
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„To uvítají především ti, kteří parkují u pracoviště. Ráno přijedou v sedm hodin, zaplatí celodenní
parkovné, to se začne započítávat až od osmi hodin, a trvá do konce provozní doby automatu, a tou je
18. hodina,“ vysvětluje náměstek Kysela.
Záměr úpravy provozní doby návštěvnických stání, které jsou osazeny parkovacími automaty, a záměr
úpravy sazby D za stání silničních motorových vozidel se týká parkovacích zón s 22 parkovacími
automaty. U nich dojde k výměně parkovacích štítků s novými údaji. Přenositelnost parkovacího
lístku pro všechny zelené zóny bude zachována.
Zóny návštěvnického stání mají kapacitu 1240 parkovacích míst. Současně většina institucí sloužící
veřejnosti začíná provozní dobu v 8.00 hodin. „Navržená změna umožní využít návštěvnické
parkování bezplatně i pro ostatní uživatele do osmé hodiny ráno. Tím se uleví například rodičům, kteří
vozí děti do školy,“ komentuje náměstek Kysela.
„Uvedenou úpravou ceníku sice dochází k mírnému zdražení, protože dojde k omezení předplacení
dvoudenního parkování formou jednodenního tarifu, nicméně důvodem tohoto opatření je ponechání
stávajícího cenově přijatelného parkování pro klienty v situaci, kdy obsazenost na podstatné části
parkovišť v předmětné zelené zóně je nad hranicí 80 %,“ vysvětluje dále Tomáš Kysela.
V souladu se schváleným usnesením Rady města Liberce je nutné připravit změnu nařízení rady
města, včetně úpravy ceníku. O termínu, kdy budou parkovací štítky vyměněny, bude tiskové
oddělení MML včas informovat.

Výtluky na silnicích nechá město Liberec opravit
Bod č. 53: Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016
Radní schválili vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro akci ,,Opravy výtluků na
komunikacích po zimním období 2016“. Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu se týká
komunikací II., III. a IV. třídy, které po zimě vykazují zvýšené množství výtluků, a proto je nezbytné
zajistit jejich opravu.
„Odbor správy veřejného majetku provádí pravidelnou kontrolu stavu komunikací a na základě
posouzení aktuálního stavu, a s přihlédnutím ke zkušenostem z minulých let, je zřejmé, že po konci
zimního období bude velká část komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberec vyžadovat
rozsáhlou výspravu výtluků,“ popisuje náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.
Vyhodnocení předložených nabídek na výběr dodavatele stavebních prací proběhne během dubna ve
spolupráci s Odborem právním a veřejných zakázek.
Rozsah nutných oprav bude prováděn s ohledem na omezené finanční prostředky. Jedná se tak o
nejnutnější opravy, převážně lokálních závad na komunikacích. Stejně jako v minulých letech budou
lokální opravy výtluků zadávány podle aktuálních potřeb statutárního města. Zpravidla jsou nejprve
opravovány komunikace II. třídy a následně III. a IV. třídy.
„Prostředky na realizaci projektu budou čerpány z rozpočtu správy veřejného majetku.
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky je do 5 700 000 Kč,“ vyčísluje náměstek Kysela a
dodává: „ termín zahájení prací bude po oboustranném podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem,
což bude, předpokládáme, v průběhu června 2016, a termín dokončení prací pak v září téhož roku.“
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Nová publikace připomene Německočeskou výstavu v roce 1906
Bod č. 62: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na podporu vydání publikace Oblastní galerie Liberec Německočeská výstava 1906
Město Liberec podpoří vydání publikace Německočeská výstava 1906, kterou připravuje Oblastní
galerie Liberec k chystané výstavě o této pro Liberec významné historické události. Radní schválili
poskytnutí dotace ve výši 50 tisíc Kč, která poslouží na tisk publikace v nákladu 700 kusů.
Katalog, doplněný fotografiemi a plány, připomene podobu výstaviště a tehdy vystavená výtvarná
díla. Německočeská výstava v roce 1906 byla významnou událostí v dějinách města. Pro mnoho
obyvatel Liberce je to dosud neznámá kapitola a současné okolí Husovy ulice si vůbec nespojují
s výstavištěm, které tady v roce 1906 vyrostlo. Čtenáři nové publikace mohou být jak běžní obyvatelé,
tak pedagogové základních a středních škol a studenti.
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