Liberec 4. května 2016

Tisková zpráva
po 9. schůzi Rady města Liberec
Přes třicet bodů měla na svém programu 9. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 3. května.

Městská policie pořídí nové automobily
Bod č. 2: Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou policii
Dva nové automobily posílí vozový park liberecké městské policie. Nakoupit je chce ještě v letošním
roce. Radní už schválili vypsání veřejné zakázky. Nové vozy, jedno SUV s pohonem 4x4 a druhé užitkové,
budou sloužit běžným potřebám strážníků.
„Jednak musíme zajišťovat pravidelnou obnovu a doplňování vozového parku a zároveň městské policii
přibyla práce - od letošního ledna spravuje parkovací systém. Zajišťuje tak každodenní servis a výběr
peněz z parkovacích automatů po celém městě,“ uvedl primátor Tibor Batthyány.
Město Liberec – Městská policie Liberec je vlastníkem deseti vozidel typu Škoda, jednoho vozidla typu
Volkswagen a jednoho Renaultu Kangoo. Z tohoto počtu je sedm vozidel v přímém výkonu služby s 24
hodinovým provozem v náročných podmínkách městského provozu. Rok výroby vozidel se pohybuje
mezi roky 2002 - 2015, přičemž roční nájezd kilometrů se pohybuje v rozmezí od 30 do 60 tisíc km na
každé vozidlo. Naposledy pořídila městská policie služebního vozidlo v minulém roce.

Z Liebiegova paláce se má stát Centrum aktivního života
Bod č. 13: Schválení projektového záměru „Centrum aktivního života – zázemí pro komunitní činnost“
Využitím Liebiegova paláce se zabývali liberečtí radní. Schválili projektový záměr, který by měl do této
v současnosti nevyužité městské budovy vrátit život, a to s využitím peněz z IROP prostřednictvím
Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Do roku 2020 by na místě bývalé Oblastní galerie měl
vzniknout prostor pro setkávání členů místních komunit napříč generacemi a zázemí pro poskytování
řady sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.
V současnosti v Liberci není dostatečně velký veřejný objekt, ve kterém by byly soustředěny a
poskytovány služby různého charakteru a kde by se zároveň setkávaly různé komunitní skupiny. Navíc

1

řada sociálních služeb a jiných veřejně prospěšných aktivit je provozována v prostorech, které již
nedostačují či nejsou v dobrém technickém stavu.
„Obnova bývalé galerie je jeden z klíčových projektů, v jeho přípravě nechceme nic podcenit. Věřím, že
se toto místo v budoucnu stane skutečným Centrem aktivního života a že si sem najde cestu mnoho
Liberečanů. Osobně stále věřím tomu, že se v budoucnu podaří získat do vlastnictví města i liberecký
zámek s přilehlým parkem a vznikne tak jeden ucelený areál. Prvotní je ale nyní oprava bývalé galerie,
která již v majetku města je, a dotace na její rekonstrukci je předjednaná,“ uvedl náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Očekává se, že by Centrum aktivního života sloužilo denně řádově stovkám návštěvníků. Využívali by
ho jak senioři a zdravotně a sociálně znevýhodnění, ale i matky s malými dětmi, mládež a občané všech
věkových kategorií sdružení do zájmových spolků, iniciativ a komunit.
Předpokládané náklady projektu jsou 210 000 000 Kč, z toho dotace IROP by činila 178 500 000 Kč a
dotace ze státního rozpočtu 10 500 000 Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). Spoluúčast města by měla
včetně 5 % rezervy činit nejvýše 31 500 000 Kč (15 %).
Památkově chráněný Liebiegův palác převzalo město Liberec do svého majetku ve značně zchátralém
stavu po přestěhování galerie do Lázní počátkem roku 2014. Nechalo opravit světlíky, kterými zatékalo
a vyčistit zahrady. Galerie dostala nové zabezpečení včetně fotopastí, a celý prostor kontrolují
protipožární čidla. Jen udržování budovy znamená pro město roční náklady ve výši 1,3 milionu korun.

Město zajistí bezpečnější vstupy do liberecké přehrady
Bod č. 20: Zhotovení a instalace kovového venkovního schodiště u přehrady Harcov, Liberec - výjimka
ze směrnice RM
Město instaluje dva kusy kovového venkovního schodiště, včetně čtyř kusů zábradlí, na přehradě
v Harcově. To stávající, žulové, je v havarijním stavu. Za nové schodiště město Liberec zaplatí 229 tisíc
korun.
Harcovská přehrada je veřejným prostorem s rekreačním potenciálem. Pozemky statutárního města
Liberec přímo navazují na vodní plochu, kde majitelem a správcem pozemků je Povodí Labe, s.p. Pro
zlepšení komfortu návštěvníků liberecké přehrady nechá město zhotovit a instalovat bezpečnější
vstupy do vody. Těmi budou pozinkovaná schodiště se zábradlím.
„Nová kovová schodiště budou variabilní a rozebíratelná, aby nenarušila plánované opravy nábřežní
zdi a mohla pak být znovu použita,“ popisuje Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování,
veřejnou zeleň a životní prostředí.
Spodní část nového schodiště bude kotvena a trvale uložena pod hladinou vody. Kotvení mimo vodní
hladinu bude do stávajícího žulového schodiště a zbytky pobřežní zdi. Nové schodiště bude sloužit jako
vstup do vody z pláže, a proto nebude mít ostré hrany, aby nedošlo k poranění osob. Rozměry schodiště
budou na výšku 1600 mm a jeho šířka 2000 mm.
Výměna schodiště proběhne v průběhu června letošního roku. Práci provede firma Stavební a
natěračské práce Blajer. Město za ni zaplatí 228 800 Kč bez DPH.
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Město podporuje zkrácení intervalů spojů na tramvajové lince č. 11
Bod č. 21: Změny jízdního řádu na tramvajové lince č. 11
Liberečtí radní vzali na vědomí dopis krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, v němž
Liberecký kraj navrhuje posílení meziměstských spojů tramvajové linky č. 11, a zároveň schválili návrh
odpovědi náměstka primátora pro technickou správu majetku Tomáše Kysely. Z odpovědi vyplývá, že
statutární město Liberec myšlenku posílení spojů na nejvytíženější lince příměstské dopravy
v Libereckém kraji jednoznačně podporuje.
„S návrhem zkrátit na vybraných spojích linky č. 11 současné patnáctiminutové jízdní intervaly se
dlouhodobě ztotožňujeme. Nutnost navýšení počtu spojů nám ostatně potvrdil i dopravní průzkum,
realizovaný na konci loňského roku. Před případným posílením tramvajových spojů do Jablonce nad
Nisou však ještě musíme nalézt s Libereckým krajem shodu na celkové výši krajského příspěvku na
provoz této linky,“ informoval náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela.

Liberec bude čistší. Město vyčlení pracovníky na rychlý úklid
Bod č. 30: Vyřizování žádostí na údržbu majetku města
Město Liberec se chce rychleji vypořádat s nepořádkem v ulicích. Vytvoří skupinu čtyř externích
pracovníků, kteří budou mít za úkol zajistit úklid v krátkém čase. Magistrát tak reaguje na zvýšený počet
žádostí občanů týkající se posílení údržby, zejména ploch veřejných prostranství. Jen za posledních osm
měsíců obdržely odbory správy veřejného majetku a ekologie a veřejného prostoru 125 písemných
podnětů a dalších 47 telefonických podnětů. Nepůjde přitom jen o úklid pohozených odpadků, ale také
o drobnou údržbu veřejné zeleně, nátěry konstrukcí, likvidaci nepovolených reklam nebo opravy
laviček a podobně. Náročnější a odborné opravy, například opravy výtluků, dopravního značení,
osvětlení, řezy dřevin nebo herních prvků, budou zajišťovat zhotovitelé na základě stávajících
údržbových smluv.

Turistické informační centrum bude dál provozovat Milan Turek
Bod č. 31: Návrh smlouvy TIC pod Ještědem
Provoz Turistického informačního centra (TIC) v Horním Hanychově, které je dnes již nepostradatelným
turistickým stánkem pro návštěvníky Ještědu a širokého okolí, bude i letos zajišťovat pan Milan Turek
a Kalendář Liberecka spol. s.r.o. Rozhodli o tom liberečtí radní, kteří schválili uzavření Smlouvy o
poskytování služeb provozu TIC.
„Zajištění fungování Turistického informačního centra je nezbytné v zájmu rozvoje služeb pro
návštěvníky města. Už jen s ohledem na turisticky frekventovanou lokaci v blízkosti konečné zastávky
tramvaje, lanovky a vstupu do Sportovního areálu Ještěd. S panem Milanem Turkem, coby
poskytovatelem služeb TIC, máme velmi dobré zkušenosti, a proto byla veřejná zakázka malého rozsahu
na základě udělení výjimky ze směrnice Rady města zadána přímo jemu,“ vysvětlil náměstek primátora
pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Smlouva, platná od 1. 5. do 31. 12. 2016, počítá s vyplacením odměny ve výši 80.000 Kč, tedy 10.000
Kč měsíčně. „S ohledem na otevírací dobu a rozsah vykonávané práce jde o minimální částku, za kterou
lze informační centrum provozovat,“ poznamenal Ivan Langr.
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Radní schválili výsledky výběrových řízení na opravy ulic a výtluků po zimě
Bod č. 23: Oblačná – schválení výsledku VŘ
Bod č. 24: Opravy výtluků na komunikacích 2016 – schválení výsledku VŘ
Bod č. 25: Šamánkova – schválení výsledku VŘ
Zhotovitele tří rozsáhlejších stavebních zakázek schválili na svém 9. zasedání liberečtí radní. Jde o
opravy ulic Oblačná a Šamánkova, navazující na stavební práce vlastníků technické infrastruktury, a o
plošné opravy výtluků na komunikacích.
V rámci zakázky „Souvislá údržba komunikace Oblačná“ posuzovala hodnotící komise sedm nabídek,
z nichž radní schválili doporučenou nejnižší cenovou nabídku 4.743.199 Kč bez DPH, se kterou přišla
společnost STRABAG a.s. Opravu ulice Šamánkova a souvislou údržbu části Tržního náměstí pak
provede společnost EUROVIA CS a.s. za nabídnutou cenu 3.090.000 bez DPH, která byla rovněž nejnižší
z posuzovaných šesti nabídek.
„O opravu výtluků po uplynulé zimě se postarají Technické služby města Liberce a.s., které také přišly
s nejnižší nabídkovou cenou, konkrétně 5.506.586 Kč bez DPH. V tomto případě posuzovala hodnotící
komise čtyři nabídky,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. „Z ulic,
na jejichž komunikacích se letošní zima podepsala nejvýrazněji, se dá jmenovat například Broumovská,
Plátenická, Hrubínova, Ostašovská a další,“ podotkl Kysela.

Pavlína Kuchtová z Filmové kanceláře je pozvána do Cannes
Bod č. 32: Schválení služební cesty na Filmový festival do Cannes
Za odvedenou práci pro Filmovou kancelář Liberec (Film office Liberec) je její zástupkyně, Pavlína
Kuchtová, pozvána na Filmový festival do Cannes. Ten se letos uskuteční ve dnech 15. - 18. května.
Účelem cesty je navázání nových kontaktů, s cílem přivést do Liberce další filmové produkce a
představit činnost Film Office Liberec na mezinárodní úrovni. V rámci filmového veletrhu, který
souběžně probíhá s filmovým festivalem, bude město Liberec aktivně prezentováno na stánku Czech
Film Commission jako zajímavá destinace pro filmové štáby.
V letošním roce se naše Filmová kancelář přihlásila do soutěže Film Friendly Region 2015, kterou
pravidelně vyhlašuje Czech Film Commission, Asociace producentů v audiovizi a CzechTourism.
Z přihlášených subjektů zaujalo organizátory soutěže, vedle vítězného Karlovarského kraje, také město
Liberec.
Jmenovitě Pavlíně Kuchtové z Filmové kanceláře Liberec udělila porota zvláštní uznání za efektivitu a
rychlost, se kterou v rámci magistrátu vybudovala funkční kontaktní místo pro filmaře. „Liberecká
Filmová kancelář začala pod městem fungovat až v létě 2015, ale stihla se zapojit do natáčení hned
několika velkých projektů, například čínského seriálu Last Visa nebo pilotního dílu pro seriál Spark
americké stanice ABC. Lokační manažeři si vstřícnost a spolupráci v Liberci nemohou vynachválit,“ říká
Nela Cajthamlová za Czech Film Commission.
„Mám samozřejmě velkou radost, že byla liberecká Film office takto vyznamenána. Za vším stojí
spousta práce, kterou jsem odvedla nejen já, ale také kolegové z dalších odborů, kteří jsou v práci
s filmaři zainteresování. Protože bez koordinované spolupráce bychom na soutěž Film friendly region
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nemohli vůbec pomyslet. Nicméně, titul patří Karlovým Varům a nás tedy čeká ještě velký kus práce, se
kterým by nám mohla zajímavým způsobem pomoci moje cesta do Cannes,“ uvádí Pavlína Kuchtová.
Podle primátora Tibora Batthyányho se jasně ukazuje, že realizace Filmové kanceláře byla dobrým
rozhodnutím. „Dosavadní fungování Filmové kanceláře je velkým úspěchem, za což patří velký dík právě
Pavlíně Kuchtové a všem dalším pracovníkům, kteří se na jejím chodu podílejí. Liberec byl pro filmaře
vždy atraktivním místem, ale chyběla tu koordinace. Díky Filmové kanceláři ji máme a naše město teď
zažívá filmařský boom. A potěšující je, že českých i zahraničních štábů, které k nám přijely točit, máme
na servis Filmové kanceláře samé pozitivní ohlasy,“ komentoval primátor.
Filmová kancelář Liberec (Film Office Liberec) vznikla loni v srpnu při Odboru cestovního ruchu, kultury
a sportu. Jejím primárním cílem je zefektivnění spolupráce s filmovými štáby tak, aby se město Liberec
stalo vyhledávaným cílem pro filmové tvůrce. Náklady na cestu a ubytování P. Kuchtové v Cannes
budou hrazeny z prostředků Czech Film Commission.

5

