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 Liberec 23. března 2017 

 

Tisková zpráva 
po 6. schůzi Rady města Liberec  

 

Více než sedmdesát bodů měla na svém programu 6. schůze Rady města Liberec v roce 2017, 

která se konala ve dnech 21. a 22. března.  

 

Bez změny rozpočtového určení daní budou peníze chybět i nadále  
Bod č. 9: Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti 

odboru ekonomiky - leden až únor 2017 

Radní vzali na vědomí informaci o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu za leden a únor letošního roku. 

Největší nárůst plnění zaznamenaly sdílené daně, kde došlo v porovnání s loňským rokem k nárůstu o 

cca 14 milionů Kč, což potvrzuje plánovaný trend hospodářského růstu v roce 2017. Výdaje byly naopak 

menší než je plánováno. Hlavním důvodem bylo to, že rozpočet byl přijat až v lednu a do té doby platila 

pravidla pro rozpočtové provizorium. 

 „Snažíme se každoročně příjmy města plánovat s rezervou, abychom měli prostor během roku 

financovat i neplánované výdaje či nové projekty. Na příjmech města by se letos významnější měrou měly 

začít podílet i evropské dotace,“ říká statutární námětek Jan Korytář. 

Rada města také schválila rozpočtový výhled na roky 2018 – 2021. I když je město z krize už venku a jeho 

provoz je stabilizován, stále chybějí peníze na potřebný rozvoj, zejména na velké investiční akce, jako je 

plánovaná oprava libereckého bazénu, oprava střechy staré hokejové haly, rekonstrukce tramvajových 

tratí či oprav silnic. 

„V dubnu proto zahájíme kroky k tomu, aby město začalo aktivně lobbovat za změnu zákona o 

rozpočtovém určení daní. Není to jen problém Liberce, ale i dalších krajských měst, pokud se nám podaří 

domluvit společný postup, věřím, že potřebnou změnu zákona společně prosadíme,“ dodává Jan Korytář. 

 

Beruška na čas přesídlí do Věkovy ulice i jinam 
Bod č. 29: Schválení výjimky ze směrnice 3RM využití objektu v ulici Věkova 

Budova bývalé mateřské školy v ulici Věkova v Ruprechticích je v majetku města a je neobývaná od konce 
roku 2012. V současné době město chystá projekt na přestavbu objektu na azylový dům pro ženy a 
rodiny s dětmi, ještě předtím ale vila poslouží jako provizorní mateřská škola. Letos v létě totiž čeká 
kompletní rekonstrukce (IROP – IPRÚ) MŠ Beruška, takže velká část zdejších dětí se na čas přestěhuje 
právě do Věkovy ulice.  
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„Vždycky se snažíme hledat řešení s co nejmenším dopadem na veřejnost. Zavřít na několik měsíců školku 
se 120 dětmi a nenabídnout rodičům náhradní prostory by sice bylo možné, ale kruté a nezodpovědné. 
Část MŠ Beruška proto najde místo v relativně blízké Věkově ulici, část v MŠ Motýlek, případně MŠ 
Kytička, které jsou bohužel na opačné straně města, jsme ale schopni jednu třídu umístit i v ZŠ na Náměstí 
Míru a takto přečkat několikaměsíční rekonstrukci, aniž by rodiče byli připraveni o možnost umístit své 
dítko každý den do školky. I tak to ale samozřejmě bude zátěž pro ně i pro personál MŠ, samotné děti 
s tím snad problém mít nebudou,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan 
Langr. 

Rezort školství zatím počítá s tím, že náhradní řešení potrvá od začátku června do konce listopadu, do 
začátku léta přitom musí projít určitou úpravou i dlouho neobývaná vila ve Věkově ulici. Pro zprovoznění 
objektu je nutné provést úpravy stavebního charakteru, včetně nutných následných revizí a vyčištění 
objektu a podlahových krytin. Část úprav a část instalovaného vybavení zůstane využitelná i pro budoucí 
provoz objektu. Rada města po porovnání výše cenových nabídek schválila, aby zprovoznění objektu MŠ 
Věkova ulice provedla společnost Penta, spol.s.r.o, za cenu 281 960 Kč. Práce budou hotové do poloviny 
května 2017. 

„Osobně věřím, že stavební práce v MŠ Beruška nakonec půjdou rychleji, než zatím počítáme. Školka získá 
nejen vyšší kapacitu, ale jedna její část zároveň bude dispozičně, hygienicky a bezpečnostně vhodná i pro 
děti dvouleté, které jinak v běžných školkách z těchto důvodů zatím nemají šanci. To jsou jasná pozitiva, 
která snad vyváží i to několikaměsíční nepříjemné provizorium,“ dodal Ivan Langr. 

 

Město podpoří LIRU 900 tisíci korunami 
Bod č. 34: Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní náklady na rok 2017 

Stejně jako v loňském roce navrhnul rezort školství a sociálních věcí poskytnout mimořádnou dotaci 
neziskové organizaci LIRA, z. ú. Ta poskytuje nejen službu rané péče dětem se zdravotním postižením 
(zrakové, mentální, pohybové + kombinované postižení) do 7 let věku a jejich rodinám, ale také sociálně 
aktivizační službu pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) do 10 let. Dotace ve výši 900 
tisíc korun zajistí dofinancování provozu obou služeb, které jsou na území města jedinečné. 

„Oba typy služeb vnímáme jako jednu z priorit v sociální oblasti, jejich vyšší finanční náklady i potřebnost 
na území města jsou nezpochybnitelné. Jde o služby sociální prevence, které jsou závislé výhradně na 
veřejných zdrojích, protože nemají příjmy od klientů. Zároveň na území města neustále stoupají počty 
rodin, které tyto služby potřebují. A právě včasná odborná podpora umožní rodičům vychovávat 
postižené dítě v přirozeném domácím prostředí a s potřebnými kompetencemi, které díky službám 
nabývají, a také jim napomůže překonávat možná rizika vyčlenění ze společnosti,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro školství a sociální věci Ivan Langr. 

Službu rané péče zajišťuje organizace pro děti se zrakovým, pohybovým, mentálním a kombinovaným 
postižením pro rodiny s dětmi s poruchou PAS už 22 let. Včasná a odborně vedená podpora dítěte s 
postižením je důležitá pro celkový psychomotorický rozvoj dítěte a pro jeho sociální začlenění mezi 
vrstevníky. Sociálně aktivizační služba probíhá formou terapie tak, aby dítě zvládlo svoji úzkost a 
nedocházelo k rozvoji problémového chování, které významně limituje budoucí život dítěte s PAS v 
běžném životě.   

„V rámci rané péče LIRA nyní pomáhá 58 rodinám z Liberce, v rámci aktivizační služby pro děti s PAS je 
to pak 37 rodin. Potřebnost je však daleko vyšší, řada rodin zatím nemohla být do programů začleněna 
právě pro nedostatek finančních prostředků. Například z dotací MPSV, které poskytuje Liberecký kraj, 
LIRA na aktivizační službu získala jen 57 % z potřebných nákladů. I s krajem tedy už několik měsíců 
diskutujeme o tom, jak s financováním více napomoci. Samo město už loni oběma službám poskytlo 973 
tisíc korun,“ dodal Ivan Langr. 
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Farmářské trhy v Kostelní ulici začnou v dubnu 
Bod č. 38: Nařízení rady města, kterým se mění tržní řád 

 

Na seznam lokalit, kde se mohou konat farmářské trhy, přibude Kostelní ulice. Rada města schválila 
přiřazení této lokality na Seznam tržišť a tržních míst nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. 
 
Vedení města Liberec usiluje o oživení horního centra města. Další aktivitou v tomto úsilí je rozšíření 

farmářských trhů právě kolem radnice, přesněji v Kostelní ulici. Kostelní ulice je místem, kde se už v 

minulosti trhy realizovaly. „Trhy v Kostelní ulici přinesou nový impuls k návštěvě lidí a jejich setrvání v 

této lokalitě. Věřím, že nakupující občané ocení prodej domácích produktů přímo od pěstitelů,“ popisuje 

primátor města Tibor Batthyány.  

Farmářské trhy, které město pořádá ve spolupráci se společností Elset s.r.o., budou nabízet především 

kvalitní produkty od místních prvovýrobců. „Trhy premiérově zahájíme ve čtvrtek 20. dubna a konat se 

budou každý čtvrtek, podle sezóny až do listopadu. Podle zájmu prodejců i veřejnosti pak můžeme trhy 

rozšířit,“ doplňuje Tibor Batthyány. 

 

Výměna oken v přízemí radnice proběhne s dohledem památkové péče 

Bod č. 40: Realizace I. etapy repase či výměny oken budovy historické radnice v I. NP v celkovém počtu 

6 kusů - recepce a podatelna - výjimka ze směrnice 3RM  

Repasi šesti oken budovy historické radnice v prostorách podatelny a recepce v přízemí budovy realizuje 

město za 775 889 Kč. Práce budou hotové do podzimu letošního roku. 

Na základě poptávkového řízení obdrželo město na tuto akci dvě nabídky, a to od Truhlářství Sirota 

z Jablonce nad Nisou a  ANTIKHAUS, a.s , z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Rada města v úterý schválila 

realizace výměny oken od společnosti Antikhaus, a.s. Město také na tuto akci požádá Ministerstvo 

kultury, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 

o dotaci ve výši 200 tisíc korun, kterou má již předběžně přislíbenou. 

„V současné době jsou okna ve špatném stavebně-technickém stavu a některá jsou už zcela nefunkční. 
Rámy a křídla vykazují značný stupeň opotřebení, netěsní a nelze je ve většině případů otevírat. Hlavní 
ale je, že město opět začíná čerpat peníze z programu na regeneraci městských památkových zón, který 
spravuje ministerstvo kultury. V příštím roce bychom chtěli získat přes půl milionu a naším cílem je ročně 
čerpat 2 – 3 miliony korun. Musíme mít ale připraveno dostatek projektů, “ popisuje statutární náměstek 
Jan Korytář. 
 
Budova radnice je součástí historického jádra města. Radnice byla postavena v letech 1887 - 1893, jedná 
se o honosnou novorenesanční budovu s bohatě řešenými exteriéry a interiéry, která je ukázkou vysoké 
úrovně umělecko-řemeslné práce tohoto období. Zájmem památkové péče je zachování a obnova 
původních řešení interiérů včetně dispozic. 
 
 

Příroda na každém kroku. Liberec propojí zelené plochy ve městě   
Bod č. 41: Přijetí dotace v rámci projektu "Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-

modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína" (BIDELIN) 
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Liberec získá dotaci ve výši 1,7 milionu korun na vytvoření uceleného a prostupného systému sídelní 
zeleně ve městě. Nejen, že vychází z nového územního plánu, ale ve zjednodušené formě poslouží jako 
rádce trávení volného času široké veřejnosti. V plánu je totiž spuštění mobilní aplikace, s jejíž pomocí si 
lidé vyhledají třeba vodní plochy v Liberci, možnosti na piknik, nejbližší park a podobně. Elektronicky 
bude systém dostupný také prostřednictvím webových stránek města. 

Systém sídelní zeleně zmapuje jednotlivé parky a další zelené plochy ve městě a zároveň tyto místa v 
rozumné docházkové vzdálenosti propojí. V celém katastru města tak vznikne unikátní ucelený systém 
zeleně, který bude rozčleněn do několika kategorií a propojen pomocí zklidněných komunikací 
doplněnými o aleje a další zeleň.  

„Nejprve musíme zmapovat veškerou zeleň ve městě a následně vytvoříme ucelený systém, který zelené 
plochy propojí. Tyto plochy budou rozčleněny podle funkčního využití, například pro sport, parky, pro 
každodenní krátkodobý pobyt nebo plochy důležité pro ochranu přírody. Postupně by je pak město mělo 
uvést do odpovídajícího stavu,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a 
cestovní ruch Karolína Hrbková. 

Celý projekt nese název BIDELIN a pro jeho realizaci se spojila s Libercem další města: Děčín, Ústí nad 
Labem, německé Drážďany a univerzity v Liberci a Ústí nad Labem a ekologický institut v Drážďanech. 

Projekt navazuje na v současnosti připravovaný nový územní plán města a naplňuje svým obsahem 
strategické cíle města v oblasti životního prostředí. Projekt BIDELIN je přínosný i proto, že jeho výstupy 
budou doplňovat územní plán a částečně nahradí povinnost vytvořit územní studii zeleně, tím ušetří 
městu zhruba 2 000 000 Kč. Celkové výdaje projektu činí 1 873 873 Kč, požadovaná výše podpory 1 686 
486 Kč (tj. 85 % uznatelných nákladů z prostředků EU Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze 
státního rozpočtu ČR). Spolufinancování města činí 187 387 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných 
nákladů). Přijetí dotace už odsouhlasila rada města. Rozhodnout musejí ještě zastupitelé. 

„Význam projektu je nejen v jeho výstupech odborných, tedy v tom, že se stane kvalitním podkladem pro 
péči o zeleň v Liberci v dalších letech, ale také v zapojení studentů Technické univerzity při jeho řešení. Je 
to jeden z kroků, jak zainteresovat do této problematiky širší odbornou veřejnost, protože v součinnosti 
s lidmi, které městská zeleň zajímá, o ní lze dlouhodobě lépe pečovat,“ řekl koordinátor projektu Martin 
Dušek s tím, že výstupem projektu bude také návrh dlouhodobé péče o jednotlivé plochy. 

 

Město do budoucna zefektivní řízení svých finančních zdrojů 

Bod č. 42: Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec – schválení 

přijetí dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, schválení realizace projektu 

Město chce zefektivnit řízení svých finančních zdrojů. Radní proto schválili realizaci projektu Zefektivnění 

strategického plánování a rozvoj MA21. „Pro efektivnější řízení finančních zdrojů města je třeba propojit 

strategické plánování s projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou města. Tyto oblasti by 

měly tvořit jeden logicky a finančně provázaný celek,“ komentoval náměstek primátora pro ekonomiku, 

strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.  

V rámci projektu také dojde k vytvoření nástroje pro efektivní zapojení veřejnosti do rozhodovacích 

procesů a ke stanovení konkrétních indikátorů naplňování strategického plánu, který by neměl být jen 

mrtvým dokumentem, ale naopak jedním ze základních nástrojů pro rozvoj města.  
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„Nejedná se určitě o tzv. ´projekt pro projekt´, některé aktivity již běží i bez dotace. Osobně jsem rád, že 

se díky změně podoby rozpočtového výhledu podařilo do diskuse o finančním výhledu města začít 

mnohem více než dříve zapojovat jednotlivé zastupitele. Dotace by nám měla pomoc tento proces 

zefektivnit a umožnit do něj mnohem více zapojit i veřejnost,“ říká Jan Korytář. 

Rada města schválila realizaci projektu již loni v dubnu a projekt poté získal finanční podporu 

z Operačního programu zaměstnanost. „Poskytovatel dotace pak ale asi o 2 miliony korun pokrátil 

způsobilé výdaje projektu, které po úpravě rozpočtu klesly na 7,1 milionu korun. 85% této částky pokryje 

dotace z EU, 10% státní rozpočet a 5% vlastní financování města. Po úpravě rozpočtu projektu a následné 

administraci jsme podali žádost o posun termínu realizace na období od 1. dubna 2017 do 31. března 

2019, což poskytovatel dotace akceptoval,“ uvedl dále Jan Korytář.  

Realizační tým projektu bude čítat 12 osob, přičemž některé pozice se město snaží zajistit externími 

speciality. Díky tomu, že část peněz bude možné využít na financování současných nákladů, neměly by 

městu s tímto projektem vzniknout žádné nové náklady. 

 

Radnice jde příkladem. Úředníci budou více třídit odpad 
Bod č. 47: Nákup typizovaných nádob na sběr tříděného odpadu - výjimka ze směrnice č. 3RM 

Město Liberec pokračuje v podpoře separace odpadů a nádoby na tříděný odpad umístí také do všech 
budov magistrátu. Třídit odpad tak budou moct návštěvníci úřadu i samotní zaměstnanci. Doposud měli 
k dispozici pouze kontejnery na plasty a několik starých kovových košů na různé druhy papíru. Město 
proto zakoupí od společnosti MEVA-TEC s.r.o. třicet sad nádob na sběr tříděného odpadu za 224 800 Kč 
bez DPH.  

Půjde přitom o dva různé typy nádob. Do historické radnice a Liebiegovy vily přijdou koše typu Triplex, 
které se více hodí do historických prostor. Do budovy Uranu a Nového Magistrátu zase lépe zapadnou 
barevné koše interiérového typu. 

„Jako úřad se hlásíme k třídění odpadu i v městských budovách. Udivilo mě, že se na radnici ani v jiných 
městských budovách odpad netřídil. Zavádíme tedy možnost separace i zde, a pokud to bude možné, 
rozšíříme časem i rozsah tříděných komodit. V zahraničí je totiž běžné, že se na úřadech třídí kromě 
papíru, plastu a skla i další komodity – bioodpad, nápojové kartony, kovy, baterie apod. Pokud chceme 
po občanech města, aby třídili odpad, musíme jim jako úřad jít příkladem,“ uvádí náměstkyně primátora 
pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková. 

 

Čištění komunikací v letním období zajistí technické služby 
Bod č. 51: Operační plán letního čištění města pro rok 2017 

 

Rada města Liberce schválila Operační plán letního čištění komunikací 2017. Technické služby města 

Liberce budou v letním období zajišťovat odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích města, ruční mytí 

komunikací, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí a 

případné doplnění bahenních košů, sběr psích exkrementů nebo chemický postřik chodníků a 

komunikací. 
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„Čištění města je rozděleno na zimní údržbu a letní čištění, které navazuje na úklid po zimním období do 
nástupu následující zimy. Zahájit jednorázové čištění komunikací od posypového materiálu po zimě 
můžou technické služby až podle vhodných klimatických podmínek,“ uvádí náměstek pro technickou 
správu majetku města Tomáš Kysela. 

Operační plán letního čištění pro rok 2017 počítá s následujícími položkami: 

Činnost Cena 

Pohotovostní systém: zajištění odstranění havarijních a nepředvídatelných 
situací 

401 096,00 

Odvoz odpadkových košů: jedná se o celoroční činnost, která zahrnuje svoz 
odpadkových košů z celého obvodu města Liberec. Četnost a rozsah svozu 
odpadkových košů je zajišťována dle míry jejich plnění (např. frekventovaná 
místa 3 x denně) 

3 478 308,83 

Ruční úklid: ruční úklid chodníků a veřejných prostranství ve městě Liberec, 
které jsou rozděleny harmonogramem do 10-ti skupin dle významu a míry 
znečištění.  

5 543 227,80  

Mytí komunikací (ruční): ruční mytí komunikací a parkovišť pomocí tlakové 
hadice. Jedná se o efektivní odstranění všech nečistot včetně prachových 
částic. 

4 577 693,25  

Mytí tryskami:  mytí komunikací pomocí trysek umístěných na čistícím vozu. 
Ostatní viz. předchozí položka. 

85 380,50  

Kropení komunikací: kropení komunikací se provádí při dlouhodobě suchém 
počasí před strojním metením a jako zvlhčování ovzduší kropení komunikací a 
veřejných prostranství v období, kdy teploty vystupují nad 25°C. 

81 367,18 

Jednorázové strojní metení: jedná se o úklid komunikací od inertního 
materiálu po skončení zimního období, jak ukládá zákon o pozemních 
komunikacích. 

1 965 095,08 

Opakované strojní metení: strojní metení komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství, které se provádí opakovaně v průběhu celé letní sezóny, kdy 
jsou komunikace rozděleny na I., II. a III. kategorii. Součástí tohoto metení je 
také podzimní sběr spadaného listí. 

5 101 360,00  

Operativní metení mimo harmonogram: operativní metení komunikací mimo 
pravidelný harmonogram, které byly znečištěny např. vlivem přírodních 
podmínek (silné větry, přívalové deště,…) 

208 434,60  

Čištění dešťové kanalizace: čištění dešťové kanalizace včetně záchytných 
bahenních košů aby byla zachována funkčnost odvodu povrchové vody z 
komunikací. 

1 263 675,60 

Doplnění či výměna bahenních košů: doplnění chybějících košů, výměna 
poničených bahenních košů v dešťových vpustích 

114 308,70  

Čištění akodrenů: čištění akodrenů (příčných kanálků) pro zajištění funkčnosti 
odvodu povrchových vod 

168 041,41 

Sběr nedopalků: úklid nedopalků pomocí ručního vysavače. Četnost je dána 
lokalitně dle množství znečištění 

391 958,69 

Sběr psích exkrementů: úklid psích exkrementů pomocí ručního vysavače. 
Četnost je dáno lokalitně dle množství znečištění 

68 592,77 

Chemické čištění: provádění chemického postřiku v průběhu vegetačního 
období plevelů a trávy prorůstající zámkovou dlažbou, spárami v chodnících, 
komunikacích a veřejných prostranství. 

965 640,50  

Celkem 25 562 712,91  
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Operační plán letního čištění 2017 je připraven na celkový finanční rámec 25 562 712 Kč. V roce 2016 
byl operační plán 34 023 597 Kč.  

 

Město se pustí do oprav výtluků po zimě  
Bod č. 57: Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2017 

Letošní dlouhá a tuhá zima se podepsala na libereckých silnicích. Nejnutnější spíše provizorní opravy 

největších výtluků město v těchto dnech provádí a rozsáhlou opravu už připravuje. Začne se v dubnu. 

Opravy vyjdou podle předpokladů na 5,8 milionů korun bez DPH. Opravy provedou Technické služby 

města Liberce. 

 „Letošní zima 2016 - 2017 byla nejsilnější za posledních několik let, a i když jsme zvládli sněhovou 

kalamitu, na silnicích ve městě se nyní ukazuje rozsah nutných oprav. S ohledem na omezené finanční 

prostředky se tak jedná o nejnutnější opravy převážně lokálních závad na městských komunikacích. Rád 

bych však stejně jako vloni inicioval požadavek  na více financí pro tento účel. Můj návrh byl 7 až 10 mil.  

a po seškrtání jsme získali bohužel pouze 5,8 milionu,“ uvedl náměstek pro technickou správu majetku 

města Tomáš Kysela. 

Opravy se budou týkat postupně komunikací II., III. a IV. třídy ve vlastnictví statutárního města Liberec, 

které po zimním období v roce 2017 vykazují zvýšené množství výtluků, a je nezbytné zajistit jejich 

opravu. 

 „Jsem rád, že se nám podařilo v letošním roce domluvit pro TSML opravy výtluků pomocí tzv. přímého 

zadání. Práce by tak  měly začít dříve, což Liberečané věřím uvítají a naopak na podzim by TSML měly mít 

volnou kapacitu na to, aby si zajistily případně i další zakázky pro jiné zákazníky. Bohužel, peněz na opravy 

je stále nedostatek, v tom má kolega Kysela pravdu. O možnosti zajištění dalších příjmů začal již 

intenzivně jednat i finanční výbor města,“ uvádí náměstek pro ekonomiku a člen představenstva TSML 

Jan Korytář. 

 

Likvidace společnosti Spacium bude pokračovat 
Bod č. 60/1: "Spacium, o. p. s." v likvidaci - jmenování členů správní a dozorčí rady a jmenování 

likvidátora 

Město Liberec bude pokračovat v procesu likvidace obecně prospěšná společnost Spacium. Společnost, 

která od roku 2001 umisťovala na veřejná prostranství v Liberci umělecká díla, se koncem roku 2015 

dohodla s městem na tom, že další fungování není potřebné. Město sice provoz společnosti ročně 

dotovalo, naposledy částkou 200 tisíc korun, její činnost ale byla fakticky nulová. Liberečtí radní nyní 

schválili jmenování nové dozorčí a správní rady společnosti Spacium v likvidaci a nechají v rozpočtu 

vyčlenit 150 tisíc Kč na úhradu nákladů nezbytných k dokončení likvidace. 

„Likvidace se loni zastavila, protože společnost mimo jiné už neměla dostatek prostředků na soudní 

poplatek spjatý s insolvenčním řízením. Souběžně odstoupil z funkce i likvidátor a v lednu vypršelo funkční 

období také všem členům statutárních orgánů. Protože bych rád celou věc dotáhnul do konce a nenechal 

Spacium vznášet v jakémsi neprávním vakuu, navrhnul jsem vyčlenit z rozpočtu mimořádnou částku, 
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která by snad měla pokrýt všechny budoucí odhadované náklady,“ vysvětlil náměstek primátora pro 

školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.  

Spacium o.p.s vznikla v roce 2001 s cílem oživovat a kultivovat veřejná městská prostranství. Jedním ze 

spoluzakladatelů společnost bylo statutární město Liberec. Spacium za dobu své existenci pomohlo k 

realizaci mnoha soch a objektů ve městě. Připomeňme například Zastávku Davida Černého, Malého 

Marťana na Ještědu od Jaroslava Róny, Kouli autora Milana Housera před hotelem Zlatý lev, Lavičku 

Lukáše Rittsteina, Splněný sen Martiny Niubo v prostorách Nového magistrátu nebo Hrající sochu na 

památku Mejly Hlavsy od Lukáše Rittsteina v Krajské vědecké knihovně. Několik uměleckých děl se 

vystřídalo přímo před radnicí, od Ptáků, Židle, Koček, přes Josephinu Baker, až po sochu (A)symbiont. 

 

I letos město nakoupí elektřinu a plyn na burze 

Bod č. 63: Realizace centralizovaného nákupu elektrické energie a zemního plynu pro SML a další 

odběratele prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno 

Nejlevnější dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2017 bude město znovu vybírat na 

komoditní burze. Podle náměstka primátora pro technickou správu majetku Tomáše Kysely jde o 

nejefektivnější způsob, jak pro městské objekty, školy a příspěvkové organizace získat nejvýhodnější 

cenu za odběr energií. 

„Efektivnější způsob, jak pro město zajistit nejlepší možnou cenu na trhu, neexistuje, vloni jsme ušetřili 

13 milionů a letos předpokládám obdobnou částku“ říká náměstek Tomáš Kysela s tím, že účastníci 

centralizovaného nákupu energií ušetřili v posledních letech v porovnání se standardním ceníkem 

dohromady přes 9 milionů korun ročně. 

Přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno nakupuje město Liberec elektřinu a plyn od roku 2012, a 

to vždy na kalendářní rok. Vysoutěžené ceny platí pro všechny objekty, které město spravuje a pro 

všechny městem zřízené příspěvkové organizace i některé akciové společnosti. Spolu s Libercem se do 

centralizovaného nákupu energií pravidelně zapojují také okolní obce, např. Jablonné v Podještědí, 

Rokytnice nad Jizerou, Svijany, Hrádek nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou a další.  

V roce 2016, kdy se nakupovaly komodity pro letošní rok, činily celkové náklady na realizaci nákupu přes 

Českomoravskou burzu Kladno včetně dohodce 300 901 Kč včetně DPH. 

 


