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Tisková zpráva 
I. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním prvním jednání konaném v úterý 19. 1. 2010 zabývali více 
než 60 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, opravy městských komunikací nebo uplatnění žádostí o dotace. 
 
 
 

Třímilionový dar na úpravu Soukenného náměstí 
Bod č. 5: „Přijetí finančního daru na rekonstrukci plochy Soukenného náměstí“ 
 

Investiční záměr na revitalizaci Soukenného náměstí projednala rada města v prosinci loňského roku. Protože 
v blízkosti náměstí společnost Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., dokončuje výstavbu obchodně zábavního 
centra Forum Liberec, má tato společnost zájem, aby úpravy náměstí byly sladěny po architektonické stránce 
s novou stavbou OC.  Z tohoto hlediska se společnost rozhodla podpořit realizaci úprav formou finančního daru 
ve výši 3 miliónů korun, které jsou určeny výlučně na rekonstrukci Soukenného náměstí. Pokud by tento peněžní 
dar nebyl použit na daný účel nebo rekonstrukce náměstí nebyla dokončena do června 2011, statutární město 
Liberec by tuto částku muselo vrátit. 
S přijetím daru souhlasila rada města a schvalovat jej budou zastupitelé 28. ledna 2010. 
 
 
 
Liberec požádá o odtace ze SFDI 
Bod č. 9: „Gagarinova – oprava komunikací a vnitrobloku, uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR“ a bod jednání č. 10: „Cyklostezka Jungmannova - založení projektu a uplatnění žádosti o dotaci u 
Státního fondu dopravní infrastruktury ČR“ 
 
Koncem loňského roku radní schválili založení projektu „Gagarinova – oprava komunikací a vnitrobloku“. Do této 
doby probíhají přípravy projektu ve smyslu zajištění projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že akce spadá 
do projektů, na které je možné získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, jejíž maximální výše 
může být 80% z uznatelných nákladů stavby, doporučil odbor technické správy veřejného majetku uplatnění 
žádosti o dotaci. Radní tento postup schválili, a tak v těchto dnech proběhne výběr zpracovatele projektové 
dokumentace, která je nezbytnou přílohou žádosti o dotaci. Samotná žádost bude uplatněna koncem února 2010 
a podle její úspěšnosti následně radní a zastupitelé rozhodnou o termínu realizace akce. Celkové náklady jsou 
orientačně odhadnuty na 10,4 mil. Kč, přičemž prostředky na realizaci nejsou k dnešnímu dni zahrnuty 
v rozpočtu města. Jestliže však město uspěje s žádostí o dotaci, je reálné zařadit v některém z rozpočtových 
opatřeních částku spoluúčasti na akci do kapitoly výdajů. Vše bude záležet na stavu prostředků na účtech 
města a rozhodnutí zastupitelů. 
Akce „Cyklostezka Jungmannova“ byla připravována již v roce 2006, následně ale k její realizaci nedošlo. Nyní 
je ale možné uplatnit žádost o poskytnutí dotace na její realizaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Maximální výše státního příspěvku může být 75% všech uznatelných nákladů stavby, které jsou předpokládány 
ve výši 1 mil. Kč.  Vzhledem k tomu, že je třeba aktualizovat projektovou dokumentaci celého záměru, radní 
schválili založení projektu, jeho aktualizaci a podání žádosti o dotaci. 
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Nerudovo náměstí v novém 
Bod č. 11: „Nerudovo náměstí – oprava povrchů náměstí, výběr varianty řešení“ 
 

Revitalizace Nerudova náměstí a navazujících komunikací je prioritou města na příští období. Koncem roku 2009 
vyhlásil odbor technické správy veřejného majetku výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, 
která poslouží nejen pro výběr varianty budoucí podoby prostranství, ale také pro podání žádosti o stavební 
povolení. 
Radní se v této fázi přípravy rozsáhlé investiční akce zabývali navrženými variantami a vybrali ze tří základních 
tu, která předpokládá vznik klidové zóny v centru náměstí. Budou zde osazeny lavičky, umělecká díla a chybět 
nebude ani veřejná zeleň, která z Nerudova náměstí vytvoří odpočinkový prostor. Náklady na realizaci záměru 
jsou odhadnuty na 8,6 mil. Kč včetně DPH. K této částce je však třeba připočíst další prostředky na opravy 
přilehlých komunikací a v nich umístěných inženýrských sítí. Právě kvůli technické náročnosti, ale také vysokým 
finančním nákladům je termín realizace stanoven nejdříve na rok 2011. 
 
 
Realizace tří projektů: kašna, komunikace i přechody pro chodce 
Bod č. 12: „Neptunova kašna – stavební realizace, schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby“, bod jednání 
č. 13: „Na Ladech – oprava komunikací, schválení realizace akce, zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby, 
odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby? A bod jednání č. 14: „V Cihelně – zřízení přechodu pro 
chodce, založení projektu a schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby“ 
 

Již na začátku března letošního roku začnou na náměstí Dr. E. Beneše stavební práce, na jejichž konci bude 
umístění Neptunovy kašny na místo, kde v dobách svého vzniku stávala, a revitalizace celé plochy náměstí. Radní 
v této souvislosti schválili zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a stavebního dozoru investora. 
Celkově bude v letošním roce projekt město stát cca 7 mil. Kč (projektová, stavební činnost i všechny 
související práce) a dokončen by měl vát do konce července 2010. 
V letošním roce by také měla být realizována rozsáhlá oprava komunikací a inženýrských sítí v lokalitě „Na 
Ladech“. Předběžně jsou v tomto případě náklady odhadnuty na 12 mil. Kč. V současné době ještě probíhají 
jednání s vlastníky inženýrských sítí, avšak práce by měly začít na konci března a již od listopadu 2010 by měla 
být celá lokalita zpět v užívání. I v tomto případě radní schválili zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele 
stavebních prací a technického dozoru investora. 
Podnět občanů vedl odbor technické správy veřejného majetku k posouzení závažnosti dopravního stavu v ulici 
v Cihelně. Výsledkem bylo konstatování, že v lokalitě je skutečně vhodné zřídit ochranné prvky pro pěší 
účastníky silničního provozu, zejména clonové nasvícení přechodu. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 
470 tis. Kč, přičemž náklady na projektovou dokumentaci (100 tis.) již byly uhrazeny v loňském roce. Letos je 
v rozpočtu města připravena zbývající částka na realizaci projektu. 
 
 
Nové výběrové řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava 
Bod č. 38: „Zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava dle usnesení RM č. 634/09, vypsání nového 
výběrového řízení“ 
 

Do výběrového řízení, vypsaného jako dvoukolové, na prodej objektu bývalého kina Varšava  se přihlásili dva 
zájemci, a to Občanské sdružení S(C)HODY a Filmový klub Liberec. V prvním kole  byl posuzován záměr 
kulturního využití objektu, kdy komise kultury a památkové péče doporučila  oba projekty  postoupit do 2. kola.  
Vzhledem k tomu, že jeden z uchazečů nabídl vyšší kupní cenu než požadovanou,  rada města schválila zrušit  
výběrové řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava a vypsání nového  výběrového řízení za nejvyšší 
stanovenou cenu. 
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Kulturní fond rozdělí dotace z 1. kola 
Bod č. 41: „Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec pro 1. 
kolo 2010“ 
 

Termín uzávěrky 1. kola dotací z kulturního fondu, který letos disponuje částkou 2,1 milionu korun, byl stanoven 
na 7. ledna 2010. Do termínu uzávěrky bylo podáno 64 žádostí od 50 žadatelů, jedna žádost byla podána po 
termínu uzávěrky. Správní rada nenavrhla žádnou dotaci 12 žádostem a naopak finanční prostředky ve výši 825 
tisíc korun rozdělila mezi 53 žádostí. Mezi nimi jsou např. Boveraclub, o. s. (15 tis. Kč).  Kruh autorů Liberecka 
(20 tis. Kč). Spolek ruprechtických sousedů uspěl třikrát – celkem 22 tis. Kč.  Tento návrh musí ještě schválit 
zastupitelé města. 
 
 
První projekty v rámci IPRM i jiné žádosti o dotace z evropských fondů 
Bod č. 45a: „Podání dotační žádosti – ZŠ Lesní – škola pro Evropu – v IPRM zóna Lidové sady“, bod jednání č. 45b: „Podání 
dotační žádosti – ZŠ Lesní – úprava parteru – v IPRM zóna Lidové sady“, bod jednání č. 45c: „Zajištění efektivity fungování 
DPML – zajišťování veřejné služby MHD“ a bod jednání č. 51a: „Procesní řízení na MML, MP Liberec a ZOO Liberec“ 
 

Radní také souhlasili s podáním dvou žádostí o projekty v rámci IPRM. Konkrétně se jedná o projekty ZŠ Lesní. 
První nese název „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ (celkové způsobilé výdaje 26,7 mil. Kč – dotace 92,5 %) a druhý 
„ZŠ Lesní – úprava parteru“ (celkové výdaje projektu 19,1 mil. Kč – dotace 82,5 %). Oběma žádostmi se budou 
zabývat zastupitelé na svém příštím zasedání. 
 
Další projekt, jehož založení radní schválili a který nespadá do IPRM, se týká města a jeho organizací. Jde 
„Zvýšení efektivity fungování DPML – zefektivnění zajišťování veřejné služby MHD“. Zjednodušeně lze říci, že 
náplní tohoto projektu je analýza procesů, které v DPML probíhají a jejich optimalizace. Dále pak zpracování 
střednědobé koncepce MHD v Liberci a implementace moderních metod procesního a projektového řízení. 
Náklady na tento projekt jsou 8,9 mil. Kč a výše dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 
může být 85 %. 
Do stejného operačního programu bude uplatněna také žádost o dotaci na projekt „Zavádění procesního řízení 
pro Statutární město Liberec a jím zřizované organizace“. Spočívá v zavedení procesního řízení na libereckém 
magistrátu, v Zoologické zahradě Liberec a v Městské policii Liberec. Náklady na projekt, jehož součástí není 
certifikace ISO, ale zavedení principů, které jsou v souladu s touto normou. Jsou stanovena na 9,5 mil. Kč, 
přičemž spoluúčast města je ve výši 1,5 mil. Projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2014. 
 
Vedoucí odboru informatiky jmenován 
Bod č. 48: „Jmenování vedoucího odboru informatiky“ 
 

Do výběrového řízení na výše uvedenou pracovní pozici se přihlásili dva uchazeči. Výběrová komise doporučila  
Ing. Zbyňka Vavřinu, neboť splnil všechny požadavky  VŘ a navíc jde  o zkušeného odborníka s dlouholetou praxí 
v oblasti IT. Rada města po projednání jmenovala Ing. Zbyňka Vavřinu do funkce vedoucího odboru informatiky 
a řízení procesů od 1. února 2010. 
 
Požární cisternu si koupí Osečná 
Bod č. 51: „Prodej nadbytečné požární techniky“ 
 

Vzhledem k tomu, že JSDH Krásná Studánka  získala z prostředků města a  dotace  z evropských fondů novou 
požární cisternu, bylo zapotřebí vyřešit využití staré cisterny CAS 25 Škoda 706 s rokem výroby 1984, což 
také je jedna z nejstarších cisteren v majetku města. O toto vozidlo za cenu 40 tisíc korun projevila zájem 
obec Osečná. Rada města tento prodej schválila. 
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Volba přísedících  
Bod č. 51b: „Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci“ 
 

Přísedící okresních soudů volí zastupitelstvo obce. Přísedící jsou voleni do funkcí na dobu 4 let.  Radě města byl 
předložen návrh 37 kandidátů, jimž také rada vyslovila souhlas. Tyto kandidáty na pozice přísedících Okresního 
soudu v Liberci musí ještě schválit zastupitelé na lednovém zasedání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo výše uvedené body se radní v rámci majetkoprávních operací zabývali také pronájmem nebytového 
prostoru na adrese Valdštejnská 2259/19, Liberec 2. Původně bylo na nájemce 119 m2 vyhlášeno výběrové 
řízení, do kterého se přihlásil jediný zájemce. Jelikož však bývalá prodejna svou polohou i velikostí vyhovuje 
záměru realizace nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova, radní rozhodli o vyřazení nebytových 
prostor z pronájmů a jeho vyčlenění pro účely vzniku tohoto zařízení. 
Potřeba zřízení nízkoprahového denního centra vzešla z procesu komunitního plánování sociálních služeb ve 
městě Liberci. Činnost spočívá v poskytování ambulantních sociálních služeb, popřípadě terénních sociálních 
služeb a řídí se ustanovením § 61, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vznik takového zařízení je 
rovněž podporováno operačním programem IP 1 – služby sociální prevence v Libereckém kraji. 
Statutární město Liberec je tak v současné chvíli připraveno okamžitě poskytnout vhodné prostory pro 
poskytování sociálních služeb v rámci nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova. Poskytováním 
těchto služeb bude pověřena některá z organizací poskytujících sociální služby na základě platné registrace 
vydané krajským úřadem. V současné době má Liberecký kraj vyhlášenou výzvu pro předkládání projektů pro 
subjekty v sociální oblasti. 
 
 
 
 
V Liberci 19. ledna 2010 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


