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Tisková zpráva 
IV. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním čtvrtém jednání konaném v úterý 2. března 2010 
zabývali více než 20 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy 
města; konkrétně majetkoprávní operace, projekty na opravy komunikací či vyhlášení konkurzů na uvolněná 
místa ředitelů školských zařízení. 
 
 
Ulice kolem Botanické zahrady se dočkají potřebných oprav 
Bod č. 3: „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení“ 
 

Rada města na svém letošním 4. zasedání schválila založení projektu – akce „Lokalita Lesní ul. – oprava 
komunikací“ a její zařazení do plánu činnosti odboru správy veřejného majetku na rok 2010. Během letošního 
roku dojde ke zpracování potřebné projektové dokumentace a bude vypracován návrh financování celé akce. 
Radě města budou koncem roku předloženy ke schválení také zadávací podmínky pro výběr dodavatele. S vlastní 
realizací projektu, úpravou pozemních komunikací v okolí Lesní ulice, se počítá během let 2011 a 2012. 
 
Práce na návratu Neptunovy kašny na náměstí před radnici brzy odstartují 
Bod č. 6: „Neptunova kašna – stavební realizace – schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče na zhotovitele 
stavby“ 
 
V polovině června loňského roku rada přijala založení projektu návratu Neptunovy kašny a revitalizace náměstí 
Dr. E. Beneše. Po zpracování projektové dokumentace došlo k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací. Koncem února se sešla komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek a vyhodnotila jako 
nejvýhodnější nabídku společnosti STRABAG, a. s., s nabídkovou cenou 4 760 482 Kč bez DPH. 
Zahájení prací je plánováno na 29. března letošního roku a ukončení by mělo proběhnout v polovině prázdnin. Po 
celou dobu bude náměstí dostupné pro chodce i zásobování, avšak postupně budou uzavírány některé části 
plochy tak, jak bude postupovat stavební činnost. 
 
MŠ Pramínek a ZŠ v ul. 5. května hledají ředitele 
Bod č. 14: „Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové 
organizace“ a bod jednání č. 16: „Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 
64/49, příspěvkové organizace“ 
 

Ředitelky dvou městských vzdělávacích institucí odcházejí na konci aktuálního školního roku do důchodu. Radní 
proto vzali na vědomí jejich odstoupení z funkcí a zároveň schválili záměry vypsání konkurzních řízení na 
obsazení těchto uvolněných míst. 
Ředitelka MŠ Pramínek Hana Kubínová se vzdala funkce ředitelky ke dni 31. srpna 2010. Její nástupce musí 
splňovat požadavky na vzdělání a praxi podle zákona o pedagogických pracovnících, měl by mít organizační a 
řídící schopnosti a měl by se umět orientovat ve školské problematice.  
Ředitelka ZŠ v ulici 5. května Mgr. Hana Zábojníková se vzdala funkce ke dni 31. 7. 2010. Požadavky na jejího 
nástupce jsou stanoveny obdobně jako v případě MŠ Pramínek. Uchazeči musejí v obou případech předložit 
vedle dokladů o vzdělání a praxi také koncepci rozvoje školského zařízení. 
Vyhlášení konkurzních řízení budou zveřejněna mimo jiné i na úřední desce magistrátu. Nejzazší termín pro 
předložení přihlášek uchazečů do obou konkurzních řízení je 2. duben 2010. 
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Liberec se zúčastní sčítání dopravy 
Bod 17: „Účast na celostátním sčítání dopravy v roce 2010“ 
 

Rada města schválila účast Statutárního města Liberec v celostátním sčítání dopravy organizovaného letos 
Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. V posledních letech došlo v Liberci ke značnému nárůstu dopravy 
v souvislosti s novými nákupními centry a  rozšiřováním průmyslových aktivit ve městě. Výsledky z roku 2005, 
kdy sčítání dopravy v Liberci proběhlo naposledy, jsou tedy již neaktuální. Výstupy sčítání pomohou 
zaktualizovat dopravní zatížení města a budou využity odborem strategie a územní koncepce při plánování 
dalších období. Letošní sčítání bude provedeno v podobném rozsahu jako v roce 2005, tzn. asi 40 sčítačů, cca 
40 hodin na každého sčítače po celou dobu sčítání, a bude stát cca 120 tisíc korun. 
 
 
 
 
 
V Liberci 2. března 2010 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


