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Tisková zpráva 
III. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním třetím jednání konaném v úterý 3. února 2009 
zabývali více téměř 20 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých 
součástí správy města; konkrétně majetkoprávní operace, vyúčtování dotací nebo přesun Městského 
informačního centra do nových prostor. 
 

Zimní údržba při mistrovství 
Bod č. 4: „Operační plán zimní údržby městských komunikací platný pro období konání MS 2009“ 
 

O tom, že v průběhu mistrovství světa bude v Liberci upraven i systém zimní údržby na dotčených 
komunikacích jste byli informováni již před několika měsíci. Na svém třetím letošním zasedání radní 
projednali a schválili speciální dokument zpracovaný TSML, a. s., který mimo jiné zohledňuje plánované 
uzavírky, dopravní omezení a předpokládané vytížení jednotlivých lokalit. Samozřejmostí při jeho tvorbě 
byla i konzultace s organizačním výborem mistrovství a všemi dotčenými subjekty. 
Z dokumentu mimo jiné vyplývá, že údržba nejvytíženějších lokalit bude probíhat zejména v nočních 
hodinách. Prioritami bude zajištění sjízdnosti hlavních tahů a komunikací v okolí strategických míst 
(areály, centrum města, vysokoškolské koleje, ubytovací komplex v Zeleném údolí atd.) Do terénu bude 
připraveno nastoupit minimálně 50 pracovníků pro ruční úklid sněhu, což znamená posílení současného 
stavu. Po celý den bude fungovat dispečink a pravidelně v potřebných intervalech vstoupí silničáři 
v kontakt i s pořadateli mistrovství. Všechna tato opatření směřují k jedinému cíli – předejít dopravnímu 
kolapsu, který by při podcenění klimatických podmínek mohl nastat. 
 

Regenerace hřbitovů v loňském roce 
Bod č. 10: „Vyúčtování provozní dotace přidělené TSML, a. s. na úhradu nákladů spojených s realizací projektu 
Hřbitovy 2008“ 
 

V únoru 2008 zastupitelé města schválili TSML provozní dotaci ve výši 1,5 milionu korun na realizaci 
projektu „Hřbitovy“, které jsou ve vlastnictví technických služeb. Dotace byla poskytnuta na regeneraci 
hřbitovů, která měla přispět k jejich uvedení do důstojného stavu. TSML byly na základě smlouvy povinny 
předložit  konečné vyúčtování čerpání dotace.   
Dotace byla použita například na celkovou opravu hřbitovní zdi v Ruprechticích. Nejen, že byla 
zrekonstruována, ale v místě, kde byl hřbitov uzavřen pletivovou bariérou došlo k částečné náhradě za 
KB bloky. Na všech hřbitovech pak došlo na důkladný předdušičkový úklid a na těch, kde tomu bylo třeba i 
pravidelný řez živých plot. Na vratislavickém hřbitově prošel opravou hřbitovní domek.  
Radní vzali vyúčtování provozní dotace na vědomí. 
 
Provoz MHD bude upravovat nová smlouva 
Bod č. 13: „Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu MHD s DPML, a. s.“ 
 

Smluvní vztah SML a DPML O zabezpečení dopravní obslužnosti území města Liberec byl řešen  smlouvou 
s platností na dobu neurčitou v roce 2004 a každý kalendářní rok jsou pak řešeny konkrétní podmínky 
formou dodatků ke smlouvě. Tento způsob uzavírání smluv však neodpovídá nové legislativě a především 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), které vstoupí v platnost 3. 12. 2009. Podle tohoto nařízení 
může příslušný místní orgán, tedy SML, pověřit závazkem veřejné služby v dopravě osob vnitřního 
provozovatele za následujících podmínek: 
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� příslušný místní orgán vykonává nad vnitřním provozovatelem  kontrolu, která se podobá té, 
kterou vykonává nad vlastními útvary (míra zastoupení ve správních, řídících a dozorčích 
orgánech, 100% vlastnictví není podmínkou) 

� smlouva o veřej. službách musí být uzavírána na dobu určitou s limitem 10 let 
� dopravci jsou svěřeny  jasně definované závazky veřejné služby 
� parametry pro výpočet vyrovnání jsou předem  objektivně a transparentně definovány 
� výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů 

vynaložených při plnění závazku veřejné služby, přičemž jsou zohledněny příslušné příjmy a 
přiměřený zisk 

� výše vyrovnávací platby je určena na základě analýzy nákladů, které by měl při plnění závazků 
dobře vedený podnik přiměřeně vybavený dopravními prostředky, přičemž jsou zohledněny 
dosažené příjmy  a přiměřený zisk 

 
Všechny tyto podmínky DPML splňuje. 
 
Podle Nařízení EP nemusí příslušný místní orgán (SML) volit pouze tuto cestu, tzn. že nemusí pověřit 
závazkem veřejné služby vnitřního dopravce, ale v takovém případě musí řešit zadání provozování 
městské dopravy formou veřejné obchodní soutěže se všemi riziky a komplikacemi (administrativa, 
financování  veřejné obchodní soutěže, ztráta přímé kontroly nad provozem MHD aj.) 
Pro uzavření smlouvy mezi SML a DPML je jedním z důvodů dlouhodobý smluvní vztah, který je podmínkou 
pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů, které DPML čerpá a další žádosti plánuje. Rozsah 
sjednávané dopravní obslužnosti a výše plateb se oproti dosavadní praxi zásadním způsobem nemění. 
DPML ve spolupráci s odborem komunálních služeb a odborem ekonomiky MML připravuje sofistikovaný 
systém poskytování reportů, výměny informací a kontroly, včetně online přístupu do informačního 
systému DPML, aby byly jednoznačně splněny podmínky evropské legislativy. 
Tento návrh bude předložen městskému zastupitelstvu ke schválení 26. února 2009.  
 
 

Občanské obřady v roce 2008 
Bod č. 16: „Zpráva o činnosti komise občanských obřadů za rok 2008“ 
 

Tuto zprávu vzala rada města na vědomí.  Komise občanských obřadů byla zřízena radou města dne 13. 2. 
2007. Její činnost spočívá v organizování a zajišťování akcí, jako jsou slavnostní ukončení studia – 
předávání absolventských diplomů, maturitních vysvědčení a výučních listů, a vítání nových libereckých 
občánků. Komise má celkem 13 osob. 
Slavnostních obřadů k ukončení studia se v roce 2008 na liberecké radnici zúčastnilo celkem 18 
libereckých středních škol s 1 506 absolventy. Při 81 obřadech bylo předáno 78 absolventských diplomů , 
968 maturitních vysvědčení, 439 výučních listů a 21 vysvědčení o závěrečné zkoušce. Ze statistiky 
vyplývá, že nejvíce absolventů se dostavilo v roce 2007, a to 1 609, kdy se také uskutečnilo nejvíce 
obřadů – 82. Nejméně obřadů a také absolventů bylo v roce 2002. kdy šlo o 67 obřadů s 1 387 
absolventy. 
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 100 obřadů vítání občánků pro 880 dětí. Tyto obřady se konají 2 až 
3krát do měsíce, přičemž jde o 4 obřady v pátek dopoledne. Mimořádným obřadem, který se koná jednou 
ročně, je vítání dětí narozených  první den v roce. V uplynulém roce byl tento obřad uspořádán pro Sáru 
Novákovou a Daniela Veselého, kdy je společně s rodiči na radnici přivítal 25. dubna primátor města Jiří 
Kittner. Obě děti obdržely zlatý řetízek s přívěskem, Knihu o Liberci, hračku a deníček novorozence. 
Připomínáme, že Sára Nováková byla zároveň prvním novorozencem Libereckého kraje. 
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Městské informační centrum se bude po mistrovství stěhovat 
Bod č. 20: „Přemístění Městského informačního centra“ 
 

V závěru loňského roku došlo k prodeji budovy Díla na náměstí Dr. E. Beneše. V těchto prostorech 
původně sídlily některé odbory magistrátu, které však byly přestěhovány do jiných objektů. Posledním 
pracovištěm, které však v budově dosud funguje, je Městské informační centrum, ale i to by se po 
skončení mistrovství světa v klasickém lyžování mělo přestěhovat do nových prostor. Důvodem je 
nájemné, které noví vlastníci účtují a neochota města tuto částku do budoucna hradit. Na druhou stranu 
by bylo neefektivní stěhovat informační centrum ještě před mistrovstvím, neboť přímo na náměstí bude 
plnit důležitou roli, a to nejen informační. 
Radní proto projednali materiál, kterým schválili úpravy části Nového magistrátu, kde Městské 
informační centrum nalezne nové sídlo. Náklady na tyto úpravy jsou odhadnuty na 400 až 500 tisíc korun, 
a to včetně potřebných úprav stávajícího nábytku a skladových prostor. Úpravy prostor počítají i 
s odstraněním několika současných příček, jejichž odstraněním dostane MIC k dispozici více než 80 m2. 
 
 
 
V Liberci 3. února 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


