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Tisková zpráva 
  

po 5. schůzi Rady města Liberec 
 

 

Bezmála čtyřicet bodů měla na svém programu 5. schůze Rady města Liberec v roce 2017, 

která se uskutečnila v úterý 7. března. 

Bohemia JazzFest představí hudební legendy 
Bod č. 31: Podpora akce Bohemia JazzFest 2017 

I v letošním roce ožije Liberec v létě světovým jazzem. Liberečtí radní schválili poskytnutí dotace ve výši 

200 tisíc korun na přípravu a realizaci mezinárodního Bohemia JazzFestu. Letošní 12. ročník spolupořádá 

město Liberec na náměstí před libereckou radnicí ve středu 13. července 2017 ve večerních hodinách. 

Dotaci musí schválit ještě zastupitelé města.  

Festival divákům nabídne špičkové jazzové hudebníky z Čech i zahraniční. Přijít mohou zcela zdarma. 

V Liberci vystoupí například slavní Bad Plus, hrající hity Deep Purple a Led Zeppelin v jazzovém podání. 

V jednání jsou dále Joshua Redman a Brau Meldau. Přijedou i kapely, které dostaly ocenění za nejlepší 

nahrávky roku v řadě evropských i zámořských zemí, dále vítězná kapela soutěže JazzPrix a představena 

bude česká jazzová formace, která obdrží cenu OSA za nejlepší jazzovou kompozici roku 2017. 

„JazzFest už je stálicí open air programu před libereckou radnicí, neumím si léto bez něj vůbec představit. 

Jsme jen jedním ze 7 českých měst, kde se jazzoví umělci pravidelně představují, a to je nejen zavazující, 

ale má samozřejmě i pozitivní dopad na budování značky Liberec,“ říká náměstek primátora pro školství, 

sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

Mezinárodní jazzový festival Bohemia JazzFest vznikl v roce 2006 a jeho hlavní ideou je dostat jazzovou 

hudbu blíž k lidem, a to i těm, kteří by na jazzový koncert nikdy sami nešli. Proto se všechny koncerty 

odehrávají na historických náměstích pod širým nebem a diváci neplatí žádné vstupné. 

 

Město Liberec odkoupí 58 parkovacích automatů  
Bod č. 27: Kupní smlouva na 58 parkovacích automatů  

 

V roce 2016 uzavřelo statutární město Liberec smlouvu o pronájmu parkovacích automatů se 

společností Technické služby města Liberec, a. s., v počtu 58 kusů za celkovou cenu 1 998 000 Kč. 

Představenstvo TSML, a.s., schválilo záměr prodat v roce 2017 tyto automaty městu. Město si nechalo 



vyhotovit dva  znalecké posudky. Jeden na stanovení ceny pronájmu parkovacích automatů a druhý na  

znalecký posudek na stanovení ceny odkupu parkovacích automatů. 

Na úterním jednání pak radní schválili uzavření kupní smlouvy na 58 kusů parkovacích automatů za 944 

563 Kč bez DPH.  V návaznosti na znalecký posudek byla uzavřena nájemní smlouva na období od 1. 2. 

2017 do 30. 6. 2017. Za tento  pronájem parkovacích automatů zaplatí město 176 176 Kč. Jde o parkovací 

automaty Schlumberger, resp. Parkeon. 

„Parkovací systém je jedna z věcí, na které soustavně pracujeme a snažíme se ho vylepšovat. Díky 

monitorování automatů, získáváme informace kdy, jak dlouho a kde se parkuje a podle toho se řeší další 

parkovací místa, potažmo instalace nových automatů. Do toho tedy zapadá i nákup parkovacích 

automatů,“ dodává náměstek primátora pro technickou správu majetku města Liberce Tomáš Kysela. 

 

Město obnoví veřejné osvětlení 
Bod č. 28: Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2017 

Do výměny dožilých stožárů veřejného osvětlení ve čtrnácti lokalitách se pustí na jaře město Liberec. 

Město využije toho, že společnost ČEZ naplánovala na letošní rok řadu investičních akcí, během kterých 

ruší nadzemní energetické vedení a ukládá jej do země. Tím odstraní i staré stožáry, na kterých je veřejné 

osvětlení připevněno. Město tedy umístí stožáry nové. Náklady radnice vyčíslila na 9,5 milionu korun vč. 

DPH. 

„Věříme, že naše nové stožáry s veřejným osvětlením budou plnit nejen svou primární funkci, ale i 

estetickou. To, že ČEZ uloží elektrické vedení do země, ocení určitě všichni obyvatelé dotčených čtrnácti 

lokalit,“ doplňuje náměstek primátora pro technickou správu majetku města Liberce Tomáš Kysela. 

 

 

 

 


