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po 13. zasedání Rady města Liberce 

 

 

Na 13. Zasedání v letošním roce měla Rada města Liberce na svém programu téměř sedm desítek 

bodů.  

Rozklad proti výroku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže SML v případě posouzení zrušení 

zadávacího řízení „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ podávat nebude. Není zde 

předpoklad, že by ÚOHS svůj názor zvrátil. Městská kasa tak přijde o dalších 130 tisíc korun                   

 v důsledku unáhleného návrhu bývalého primátora Mgr. Jana Korytáře na zrušení zakázky bez 

oprávněného důvodu. Rozhodnutí ÚOHS je jednoznačným ponaučením pro vedení města, že není 

možné dělat ukvapené kroky a potvrzuje rovněž, že obezřetnost, s níž se strany současné koalice 

stavěly k návrhu představitelů Změny pro Liberec k okamžitému zrušení výběrových řízení                   

 na rekonstrukci městských lázní a dostavbu bazénu, byla více než na místě. Pokud bychom totiž 

podlehli tomuto populistickému tlaku, pak je právě i s ohledem na poslední rozhodnutí ÚHOS více 

než zřejmé, že by vedení města stejně muselo podepsat smlouvy s vítězi výběrových řízení a kromě 

toho by dostalo pokutu, která by se zřejmě s ohledem na výši zakázek pohybovala o řád výše. 

Rada města odsouhlasila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace městských 

lázní na galerijní objekt z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá 

dotace bude činit 85% celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 325,531.980,- Kč s DPH. 

Ze zbylých 15 % již má SML zajištěnou polovinu financováním ze strany Libereckého kraje a probíhají 

s ním jednání i o financování celých 15%. Samotná smlouva o poskytnutí dotace bude předložena      

 ke schválení zastupitelstvu města.  

O téměř sedm milionů se podařilo stlačit cenu náprav škod ve vlastnictví města Liberec, které 

napáchaly loňské srpnové povodně. Oproti původně předpokládaným více jak 18,5 milionům korun 

tak díky transparentním výběrovým řízením celková suma klesla na 11,8 milionů korun. Navíc jde       

 o akce, na které Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přispívá dotacemi do výše 90% rozpočtových 

nákladů, přičemž pět akcí z dvaadvaceti pokryjí dotace dokonce v plné výši. Díky úsporám je možné 

čerpat z dotací nižší částky, než bylo původně plánováno, SML proto dále požádá ministerstvo             

 o převod ušetřených peněz na jiné akce v oblasti náprav škod na komunikacích. Jde o celkem více jak 

šest milionů.  

Zvýšení efektivity práce Magistrátu města Liberec a předpokládaná úspora nákladů je cílem změny 

organizační struktury, která by měla začít platit s účinností od 1. ledna 2012. Díky reorganizaci         

 se sníží počet odborů z 19 na 17 a ubude i 7 oddělení, kterých po změně bude celkem 41. Novinkou 

je vytvoření Odboru hlavního architekta, zřízení pozice protikorupční specialista na Odboru kontroly      

 a interního auditu, specialista dopravní inženýr na Odboru hlavního architekta a manažer kvality. 



Rada města postoupila zastupitelstvu po dlouhých jednáních napříč politickým spektrem materiál 

umožňující zvýšení daně z nemovitosti. 

Rada taktéž na svém včerejším zasedání schválila uplatnění námitky k Zásadám územního rozvoje 

Libereckého kraje. Na území statutárního města Liberce je definováno několik veřejně prospěšných 

staveb a opatření v několika kategoriích. Konkrétně se jedná o dopravu, technickou infrastrukturu, 

protipovodňovou ochranu a Územní systém ekologické stability (ÚSES). 

Některé požadavky Zásad územního rozvoje Libereckého Kraje v jednotlivých koridorech jsou však 

proti zájmům Statutárního města Liberce. Námitka, kterou se rada města rozhodla uplatnit, se týká 

konkrétně trasování koridoru D 16 – silnice II/272, úsek Liberec – Osečná v severozápadní části 

města. V konceptu nového územního planu Liberce je projektantem navrhována obvodová sběrná 

komunikace. V krajském dokumentu se navrhuje další souběžná komunikace, což je z hlediska města 

nemožné. Dále se námitka týká například vymezení územních rezerv pro koridor pozemní lanové 

dráhy Liberec – Bedřichov a prověření vedení alternativních méně náročných a bezpečných tras pro 

cyklisty a běžkaře v rámci projektu Nová hřebenovka. Veřejné projednání návrhu Zásad územního 

rozvoje Libereckého kraje proběhne v pondělí 12. září. 

Další výhrady má Liberec k vznikajícímu územnímu plánu sousedního Jablonce nad Nisou. 

Vzhledem   k úzkým vazbám mezi oběma městy je nutné přípravu obou dokumentů koordinovat. 

Liberec navrhuje v připravovaném ÚP, v oblasti ulice Kořenovská, propojení Vratislavic nad Nisou       

 a horní části Proseče nad Nisou. V konceptu územního plánu Jablonce nad Nisou je naopak 

zkvalitnění dopravní infrastruktury řešeno odlišně na základě reakcí občanů Jablonce nad Nisou.        

 V plánech tak na sebe koncepce vzhledem k předpokládané úpravě návrhu na území Liberce               

 v současné chvíli nenavazují. Proto Liberec podal námitku v zákonné lhůtě 15 dnů od veřejného 

projednání konceptu územního plánu Jablonce nad Nisou. To proběhlo 17. srpna 2011. 

 

V Liberci 31. srpna 2011 

 


