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Liberec 10. září 2014 

 

Tisková zpráva 
po 15. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Přes třicet bodů měla na svém programu 15. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 9. září 2014. 

 

Bývalý primátor byl osvobozen, městu nepřiznal soud škodu 

Bod č. 1b: Náhrada škody v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka 

v Liberci č. j. 56 T 1/2013-4711 

Statutární město Liberec se společně se společností SAJ už dříve připojilo jako poškozený s žádostí o 

náhradu škody k trestnímu řízení, které bylo vedeno s pány Kittnerem, Zeronikem a Krenkem. Nyní 

sám státní zástupce vzal obžalobu proti Ing. Kittnerovi zpět, neboť se neprokázal jeho úmysl a případ 

bývalého libereckého primátora je tímto uzavřen. Rozsudek krajského soudu a informace o stažení 

obžaloby vůči Jiřímu Kittnerovi soud městu Liberec a SAJ oznámil na začátku září tohoto roku. Část 

náhrady škody, která podle vedení SML jednáním těchto mužů v minulosti vznikla, by mohlo město 

požadovat po bývalém primátorovi v občansko-právním řízení. Konkrétně jde v jeho případu o částku 

1,285.066,- Kč. 

Rada města měla před sebou dvě varianty, zda škodu v civilním soudu vymáhat či nikoliv. Vzhledem k 

tomu, že sám státní zástupce stáhl obžalobu na Jiřího Kittnera, a tedy on sám nebyl přesvědčen, že 

bývalý primátor prokazatelně způsobil městu škodu, přiklonila se rada města k tomu, že by v 

samostatném občansko-právním řízení s bývalým primátorem nebylo město úspěšné. Je více než 

pravděpodobné, že by se neprokázala žádná vina, tudíž by město těžko mohlo způsobenou škodu po 

Ing. Kittnerovi vymáhat. Navíc by město Liberec muselo hradit soudní náklady na spor, který je 

předem ztracený. Proto rada rozhodla, že město do občansko-právního soudu s bývalým primátorem 

nepůjde. 

Zbylé žaloby (z podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele) na pány Krenka a Zeronika stále 

běží. Pokud jim soud prokáže vinu a odsoudí je, pak součástí rozsudku bude i náhrada škody, kterou 

měli tito bývalí politici způsobit městu Liberci. Tam je tedy město nadále připojeno k žalobě. 
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Radní schválili plán sdružených investic na rok 2015 a jejich výhled do roku 2017 

Bod č. 3: Sdružené investice s vlastníky IS na rok 2015 a výhled na rok 2016 a 2017 

Liberečtí radní schválili plán sdružených investic s vlastníky inženýrských sítí na rok 2015, kam se 

přesunula i realizace některých akcí plánovaných původně na letošní rok. V celém rozsahu se na příští 

rok posouvají rekonstrukce v ulicích Křižanská, Puškinova a Klicperova, a částečně pak akce na 

Aloisině Výšině a v ulicích Venušina a Luční, kde stavební práce začaly už letos. V roce 2015 se počítá 

ještě s pracemi v ulicích Šimáčkova, Zeyerova, Sovova a Kubelíkova (viz podrobná tabulka níže). 

 

Podle primátorky Martiny Rosenbergové jsou sdružené investice díky finanční náročnosti pro město 

výhodné. „Odbor správy veřejného majetku koordinuje vybrané rekonstrukce inženýrských sítí a 

opravy komunikací ve vlastnictví města. V rámci těchto sdružených investic si vlastníci inženýrských 

zajistí rekonstrukci svých zařízení a finanční prostředky, které by využili na opravu povrchu 

komunikace po pokládce sítí, převedou na město, které pak dofinancuje zbytek rekonstrukce,“ 

vysvětlila primátorka princip i výhodu sdružených investic. 

Seznam plánovaných akcí je samozřejmě možné doplnit o další rekonstrukce či aktualizovat jej podle 

potřeb statutárního města Liberec a vlastníků inženýrských sítí, a to jak na základě aktuálního stavu 

komunikací a sítí, tak s ohledem na přidělené finančních prostředky. 

Zároveň s plánem akcí na rok 2015 schválili liberečtí radní také výhled sdružených investic 

s předpokládanou realizací v letech 2016 a 2017. Ten obsahuje celou ulici Šamánkovu, Oblačnou 

v úseku Lipová – Hvězdná, Dr. Milady Horákové v úsecích Melantrichova – U Potůčku a U Potůčku – 

Mostecká, Broumovskou v úseku Krejčího – Plátenická, Kubelíkova v úseku most přes železniční trať – 

Uralská, dále celou Uralskou, celou Volgogradskou, celou Vítěznou, celou Novou, celou 

Jáchymovskou a celou lokalitu Papírového náměstí. 
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Rekonstrukce Radničního sklípku na čas uzavře výstavu o historii Liberce 

Bod č. 4b: Zapomenuté dějiny města Liberce – dočasné uzavření 

Z důvodu probíhající přestavby Radničního sklípku na restauraci dojde k dočasnému uzavření výstavy 

Zapomenuté dějiny města Liberce v suterénu budovy historické radnice, a to od pondělí 15. září do 

31. října 2014. Poutavou expozici, která přibližuje historii města, si budou moci lidé naposledy 

prohlédnout ještě v sobotu 13. září u příležitosti Dnů evropského dědictví.  

Výstavních prostor se rekonstrukce sousedního sklípku přímo nedotkne, ale stavební práce ruší 

hlukem a prašností. Navíc společnou přístupovou chodbu využívají také dělníci pro přepravu 

materiálu. „Probíhající stavební práce mají negativní vliv na návštěvnost výstavy. Ruch ovlivňuje i 

celkový dojem návštěvníků, proto je vhodné předejít vytvoření tohoto negativního pohledu 

návštěvníků,“ zdůvodnil David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného majetku MML. 

Poté, co prostory Radničního sklípku po jejich přeměně na pivnici opustí do konce října stavbaři, bude 

ještě nějaký čas trvat, než je pivovar zaplní potřebným vybavením. Pak už nebude nic bránit tomu, 

aby sem přišli první hosté. Mělo by se tak stát ještě letos na podzim. 

 

Zchátralý dvoupatrový dům v okrajové zástavbě v ulici Na Žižkově čeká demolice 

Bod č. 18: Demolice objektu Na Žižkově 151/11 

Zchátralou budovu v ulici Na Žižkově, u které došlo v době, kdy zde sídlila soukromá hotelová škola 

Hergesell s. r. o. dokonce k narušení statiky, město nechá srovnat se zemí. Demolici nyní schválili jako 

nezbytné řešení liberečtí radní. Dojde k ní na podzim tohoto roku. 

„Jde o budovu z roku 1902. Soukromá škola se o ni bohužel nestarala dostatečně. Dům má zchátralé 

izolace, vlhké zdivo, poškozené omítky a uvnitř objektu několik propadlých částí. Podle posudku 

statika u ní došlo k narušení základních stavebních konstrukcí. Podepsaly se na ní také povětrnostní 

vlivy,“ vysvětlil náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Jiří Šolc. 

      

Mateřská škola Sluníčko bude mít zhruba na dva roky novou ředitelku 

Bod č. 19: Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Mateřské školy 

"Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 

Nástup na mateřskou dovolenou s pravděpodobným termínem k 1. lednu 2015 oznámila odboru 

péče o občany ředitelka Mateřské školy Sluníčko v Bezové ulici Petra Čermáková. Ve sdělení městu 

také uvedla, že nejpozději do dvou let má zájem ve výkonu funkce ředitelky pokračovat. Radní proto 

aktuálně schválili vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele školy po dobu mateřské 

dovolené stávající ředitelky. „Předpokládaný nástup do funkce zastupujícího ředitele je 1. 1. 2015. 

Přihlášky mohou zájemci zasílat nejpozději do 26. září a krom jiného je nutné k nim přiložit i stručnou, 

maximálně čtyřstránkovou koncepci rozvoje školy,“ konstatoval náměstek primátorky pro školství, 

kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda. 
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Město podpoří vznik domova pro seniory, kteří trpí Alzheimerovou chorobou 

Bod č. 23: Poskytnutí příspěvku spolku Rodina24 na zahájení provozu domova pro seniory se 

zvláštním režimem v Liberci 

Nový domov pro pacienty s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence ve vyšším stadiu 

onemocnění vznikne v Liberci. Zakládá jej organizace Rodina24 na ulici Masarykova. Město podpoří 

zahájení provozu domova pro seniory se zvláštním režimem jednorázovým finančním příspěvkem, 

který v celkové výši 750.000,- Kč schválila rada města.  

Příspěvek obdrží organizace po předložení platného Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o 

registraci sociální služby – domov se zvláštním režimem a domov pro seniory. Dotaci budou ještě 

schvalovat liberečtí zastupitelé. 

„Tento druh sociální služby v Liberci dosud chybí. Pacienti, kterým bude nový domov určen, se 

neorientují v místě a čase a potřebují péči 24 hodin denně. Nemocnice je nemohou propustit, protože 

tito lidé nejsou schopni žít doma ani s podporou rodiny a ambulantní nebo terénní péče. Domovy pro 

seniory s režimem zvláštní péče ve Františkově a Vratislavicích jsou plné a na místo v nich čeká dlouhá 

řada žadatelů i proto, že pacienti, kteří trpí už vyšším stádiem demence nebo Alzheimerovou nemocí, 

jsou většinou v dobré fyzické kondici, relativně zdraví, a dožívají se poměrně vysokého věku. Z těchto 

důvodů se rada města rozhodla vznik nového domova pro tento typ klientů podpořit,“ vysvětlil 

náměstek primátorky pro oblast školství a kultury Kamil Jan Svoboda.  

Organizace plánuje zahájení poskytování služby již v lednu roku 2015. Předpokládaná kapacita 

domova je 39 lůžek. Provoz bude zajištěn ze dvou hlavních zdrojů, a to z příspěvků od uživatelů a 

z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. MPSV. Dále bude organizace žádat 

finanční podporu od měst a obcí, z nichž budou přicházet jejich klienti. Příspěvek statutárního města 

Liberce použije Rodina24 na vybavení domova, například repasovanými polohovacími lůžky, židlemi, 

stoly, na kuchyňské vybavení, noční stolky, skříně a podobně. 

„Jsem rád, že tato nádherná a slavná vila, známá i z filmu Poslední cyklista, má majitele, jenž se o ni 

příkladně stará. Chce jí vrátit její původní krásu a našel pro ni také nové, smysluplné využití,“ 

konstatoval náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Jiří Šolc. 

Organizace Rodina24 poskytuje od roku 2010 seniorům, dospělým i dětem terénní sociální službu 

osobní asistence a od poloviny roku 2012 také aktivizační služby. Pečují tak o seniory s lehčím či 

středním stupněm demence v jejich domácím prostředí. 

 

Rada schválila výjimku v zadávání veřejných zakázek ohledně rozborů krve řidičů 

Bod č. 29: Zajištění rozboru krve řidičů, podezřelých z řízení pod vlivem návykové látky 

Na základě změny výkladu Policie ČR a nařízení Krajského úřadu Libereckého kraje je Odbor dopravy 

Magistrátu města Liberce povinen nadále zajišťovat některé rozbory krve u řidičů, kteří jsou podezřelí 

z užití návykové látky. Rada města schválila výjimku pro zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o 

běžnou zakázku, protože rozbory krve mohou dělat pouze specializované laboratoře. Proto rada 

města schválila tuto výjimku. 
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Ve správě plakátových ploch nedošlo k žádné změně 

Bod č. 32: Záměr řešení plakátovacích ploch SML – TSML – RENGL 

Výroba, správa a užívání výlepových ploch byla v roce 2011 převedena městem na Technické služby 

města Liberce. Smlouva v tomto znění byla mezi SML a TSML uzavřena na 6 let (od 1. února 2012). 

Technické služby následně převedly tuto aktivitu na společnost RENGL s. r. o., která letos nabídla 

městu Liberci odkup plakátovacích ploch s tím, že pozemky, na nichž plochy stojí, bude mít nadále od 

města pronajaté. Radní města jednali o dvou variantách, které by mohly vyřešit stávající stav – buď 

by formou přímého prodeje získala výlepové plochy společnost RENGL nebo by na prodej 

plakátovacích ploch bylo vypsáno výběrové řízení, a ty by byly posléze prodány zájemci s nabídkou 

pro město nejvýhodnější. Radní se nepřiklonili ani k jedné ze dvou variant, a nepřijali v této věci 

žádné usnesení. Smlouva z roku 2011 tak zůstává v platnosti a současný stav i nadále trvá. 

 


