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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ  IX. 2014

Zajistěte si levné energie na další dva roky

Jen několik týdnů zbývá do druhé elektronické aukce pro občany Liberce a okolí. Možná i brzký nástup chladného počasí 
připomenul nepříjemnou starost o faktury za topení, kdy každé procento z úspory plynu či elektřiny je skutečně znát.

Stejně jako v minulé aukci energií ne-
chalo mnoho zájemců své přihlášení 
na poslední dny, ale zatím se fron-

ty netvoří a  sběr dat není ničím narušen. 
V posledních dnech velmi potěšila zpětná 
vazba od občanů, kteří se účastnili minulé 
aukce a  kterým na letním vyúčtování vy-
chází velmi hezká čísla.

Liberec obdobným způsobem nakupuje 
energii již čtvrtým rokem a  dá se říci, že 
v jednotě je síla. Letos nakupujeme s mno-
ha městy z  okolí, kdy menší města a  obce 
„se svezou s Libercem“, byť zároveň posilují 
celek. Stejné je to i v aukci pro občany, čím 
více lidí se účastní, tím větší balík energie 
je nabídnut potenciálním dodavatelům a ti 

jsou ochotní více snížit cenu za jednotku. 
Tuto cenu potom dodavatel musí držet celé 
dva roky bez ohledu na vnější vlivy. Zejmé-
na u zemního plynu je politická nestabilita 
Ukrajiny dost silným důvodem k tomu za-
jistit si cenu plynu v nízké hodnotě na pří-
ští dva roky. Jak u elektřiny, tak u zemního 
plynu musí soutěžící dodavatelé podepsat 
závazné podmínky vůči našim občanům 
a platí, že ani v průběhu dvou let je nesmí 
měnit.

Stojí za to připomenout, že aukce se mo-
hou účastnit všichni občané se všemi od-
běrnými místy, včetně chat a chalup. Mo-
hou se účastnit i lidé z jiných měst a krajů, 
celé rodiny. Mohou se účastnit i podnika-
telé, spotřeba plynu a elektřiny provozovny, 
restaurace či například hotelu je význam-
nou částí nákladů podnikání.

Nechtěli jsme toto zvláštní vydání Zpra-
vodaje dělat pouze pro téma energií. Na 
zbývajících stránkách se dozvíte více o na-
šich dokončených EU dotovaných projek-
tech v  oblasti školství a  speciální prostor 
mají školky a školy.  

 Jiří Šolc, náměstek primátorky
pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

Ahoj mamí...
„Ahoj mamí, ahoj tatí,“ špitlo několik desítek nových libereckých 

prvňáčků, než poprvé samostatně vpluli, zatím jen na necelou 
hodinku, 1. září, do své třídy.

Je to okamžik, na který každý z nás vzpomíná, jako rodiči či prarodiči mu 
proběhne hlavou znovu právě ve chvíli, kdy vyprovází malého prvňáčka.

Než tato situace nastala, bylo třeba třídy i  školy náležitě připravit, za což 
patří dík všem zaměstnancům našich škol. Zvláštní pocit zažili pedagogové 
a pracovníci ZŠ náměstí Míru, která se na můj návrh rozhodnutím zastupitel-
stva opět osamostatnila od ZŠ Sokolovská. Věřím, že rozjezd této ruprechtické 
škole usnadní nově rekonstruovaná tělocvična, která nebude sloužit jen škol-
ním dětem, ale široké liberecké veřejnosti.

 Pokračování na straně 4.



JAK UŠETŘIT? II.
Zvláštní vydání Libereckého zpravodaje září 2014

< E-aukce silové elektřiny a zemního plynu aneb co byste měli vědět před aukcí

	 Účast	v	e-aukci	je	zcela	ZDARMA
	 Fixace	cen	je	na	dva	roky
	 100%	administrativní	servis	pro	občany	zajistí	A-TENDER
	 Garance	minimální	úspory	11	%	(v	případě	nižší	úspory	je	přechod	

k	novému	dodavateli	na	rozhodnutí	občana)
	 Pro	úspěšné	přihlášení	do	aukce	potřebujete	platnou	smlouvu	

včetně	dodatků	a	poslední	roční	vyúčtování

	 Přihlásit	odběrné	místo	může	ten,	na	koho	je	smlouva	psaná	nebo	
jeho	zástupce	na	základě	plné	moci	(úředně	ověřený	podpis	není	
podmínkou)

	 Můžete	se	přihlásit	do	aukce	jedné	nebo	obou	energií,		
vaše	odběrné	místo	může	být	i	mimo	Liberec

	 Přihlásit	se	mohou	i	ti,	co	mají	podepsanou	smlouvu	na	dobu	
určitou	a	končí	jim	nejpozději	30.	9.	2015

CO JSOU
E-AUKCE?

E-aukce je dynamické nákupní 
výběrové řízení pořádané on-
-line pro velký počet zákazníků 

s  cílem získat nejnižší možnou cenu. 
Přihlášení dodavatelé soutěží nikoli 
o jednotlivé domácnosti, ale o všechna 
odběrná místa, která se přihlásila do 
e-aukce. Takto vytvořený velký balík 
je již pro dodavatele velmi zajímavý. 
Dodavatelé, kteří soutěží v elektronic-
ké aukci, vidí v aukční síni svoji on-line 
nabídku a  aktuálně nejnižší nabídku 
konkurence. Pokud chtějí zakázku 
získat pro sebe, musí svoji cenu snížit 
pod cenu konkurence. Velký soutěžený 
objem a  on-line průběh výběrového 
řízení jsou dvěma klíčovými faktory 
k získání výhodné ceny na trhu.
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Sběr přihlášek:

do 17. 9. 2014
E-aukce: 24. 9. 2014 ve 14.00, 
možno sledovat on-line 
v budově radnice

Kontaktní místo:
Magistrát města Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1 (stará radnice), 
kancelář č. 3, přízemí
Otevírací doba:
po, st  8.00–17.00
út, čt  8.00–16.00
pá  8.00–14.00
Infolinka:
281 866 510, 702 055 175
www.liberec.cz
www.a-tender.cz
www.setrime-lidem.cz

Lepší než akční 
nabídky

E-aukce lidem ušetří více, než lákají akční nabídky. 

O tom se přesvědčilo v září loňského roku, 

kdy jsme uspořádali v Liberci 1. kolo sdružené 

elektronické aukce energií, téměř 2 000 odběrných 

míst, přičemž 90 % zúčastněných dosáhlo 

garantované úspory 11 %. Průměrná úspora však 

dosáhla 29 % u silové elektřiny i u zemního plynu.

Pro velký úspěch jsme se rozhodli 
akci zopakovat a opět jsme v pro-
storách Magistrátu města Liberec 

otevřeli kontaktní místo, kam se mohou 
všichni zájemci o  levnějšího dodavatele 
energií přijít zaregistrovat. Otevřeno 
bude do 17. září v  úředních hodinách 
magistrátu.

Přihlásit se zde mohou občané Liber-
ce a okolí, kteří chtějí ušetřit své výdaje 
za energie. E-aukce je určena pro pod-
nikatele, družstva, sdružení vlastníků, 
kteří odebírají zemní plyn či elektřinu 
a  nacházejí se na území České republi-
ky. Letos můžete ušetřit čas a  přihlásit 
se do e-aukce rovněž elektronicky na 
adrese www.setrime-lidem.cz/chci-uset-
rit. Stačí zaslat kopii své smlouvy včetně 
dodatků a  poslední roční vyúčtování. 
Garantujeme všem klientům minimální 
úsporu 11 % z ceny silové elektřiny opro-
ti dominantnímu dodavateli, komodity 
zemního plynu a stálého měsíčního pla-
tu u obou komodit. V případě, že nebude 
dosažena garantovaná úspora, klient se 
sám rozhodne, zda bude chtít podepsat 
smlouvu s novým dodavatelem či nikoliv.

Čeho se e-aukce týká? Pokud se podí-
váte do své faktury za energie, naleznete 
zde mnoho položek. Lze je rozdělit na re-

gulované a neregulované státem. V e-aukci 
lze soutěžit pouze neregulované složky, 
které tvoří silová elektřina, komodita zem-
ní plyn a stálý měsíční plat u obou komodit. 
Pouze v těchto položkách se liší ceny mezi 
dodavateli a změnou dodavatele lze uspořit 
citelné částky. Ostatní platby jsou u všech 
dodavatelů stejně vysoké, neboť jsou regu-
lované státem. U elektřiny dosahuje silová 
elektřina a stálý měsíční plat přibližně 50 % 
z faktury za elektřinu. U plynu tvoří komo-
dita zemní plyn a stálý měsíční plat až 80 % 
z  faktury za plyn. Obvyklá měsíční výše 
poplatku je 50–100 Kč, po aukci klesá na 
několik korun. V průměru dosahují úspory 
15–35 % ze stávajících cen silové elektřiny 
a komodity zemního plynu.

Jaký lze očekávat výsledek? Letos 
v červnu proběhla sdružená e-aukce pro 

domácnosti v  Pardubicích. Průměrná 
úspora u  elektřiny dosáhla 3 687 Kč 
a u plynu 13 919 Kč za 24 měsíců, což je 
doba, na kterou se smlouva s novým do-
davatelem uzavírá. Výsledky byly pro ob-
čany velmi dobré, počty domácností po-
dle jednotlivých procentuálních úspor 
jsou přehledně znázorněny v grafu.

Kdy se dozvíme vítězného dodavate-
le? E-aukce se uskuteční 24. září 2014. 
Pro veřejnost bude on-line promítána 
v  budově radnice. Ve 14 hodin začne e-
-aukce plynu a  od 16 hodin proběhne 
e-aukce elektřiny. Všem přihlášeným 
bude vyčíslena jejich konkrétní úspora 
a  zaslána na e-mail, případně sdělena 
telefonicky. Smlouvy s  novým dodava-
telem budeme zasílat na korespondenční 
adresu během října.

Počet odběrných míst podle
procentuální úspory

Počet odběrných míst podle
procentuální úspory



Stavby realizované v rámci 
IPRM Atraktivní a kvalitní život 

v Liberci, které jsou určeny 
(zejména nebo také) pro školy

Dostavba a rekonstrukce sportovního 
areálu ve Starých Pavlovicích
Multifunkční hřiště – Lesní
Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ 
Švermova a ZŠ Aloisina výšina
Sportovní centrum pro mládež v areálu 
ZŠ Vrchlického a Sokolovská

ROZVOJ MĚSTA III.
Zvláštní vydání Libereckého zpravodaje září 2014

Těší mne, že v rámci projektů 
IPRM byly zařazeny a jsou 
postupně dokončovány stav-

by pro děti a mládež, zejména žáky 
základních škol v Liberci. Nová nebo 
opravená sportoviště budou sloužit 
kromě žáků též sportovním klubům a 
tělovýchovným jednotám.  

Realizací sportovních zařízení pro 
školy je jistě naplňováno přání mnoha 
rodičů i sportujících žáků a studentů, 
které při setkání se sportovci často slý-
chám – sport a zdraví pro Liberec.

Jiří Rutkovský,
náměstek primátorky pro územní 

plánování, sport a cestovní ruch

Projekty IPRM  
pro děti a mládež

Pro školy

Dlouho očekávaná rekonstrukce tělocvičny v Ruprechticích je dokončená. Projekt pod názvem „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ 
byl slavnostně otevřen pro veřejnost již v polovině srpna v rámci dětského odpoledne. Návštěvníci tak mohli nahlédnout do 
nově zrekonstruované tělocvičny, posilovny či sauny a dozvědět se bližší informace o průběhu stavby. Pro děti byl připraven 
bohatý sportovní program se soutěžemi o zajímavé ceny.  Náklady na rekonstrukci, kterou od března letošního roku prováděla 
firma B & F, spol. s r.o., se vyšplhaly na 12,4 mil. Kč vč. DPH. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 13,7 mil. Kč, z toho dotace 
ve výši 85 %. Technický dozor investora zajišťovala firma Investing CZ, spol. s r.o., a projektovou dokumentaci zpracovala firma 
SUDOP Project Plzeň, a.s.

V rámci projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 
se modernizoval a rozšiřoval prostor původních objektů, ve kterých provozují činnost 
partneři projektu, Sportovní klub stolního tenisu a Sport aerobik Liberec. Sport 
centrum Pavlovice, s heslem „servis co baví“, bylo otevřeno již 25. 8.  a den otevřených 
dveří pro veřejnost se uskutečnil v sobotu odpoledne 30. 8., kdy si návštěvníci mohli 
prohlédnout nové  prostory – recepci, klubovnu, posilovnu nebo dva nové taneční 
sály. Pro děti byly připravené soutěže o ceny ve stolním tenisu a aerobiku.
V rámci rekonstrukce došlo k výstavbě cvičebního sálu se speciální sportovní plochou 
s parametry pro závodní aerobik.  „Díky této ploše zde budou moci probíhat národní 
i mezinárodní sportovní soustředění, kempy a menší soutěže,“ těšila se Barbora 
Svatošová za Sport Aerobic Liberec. Hala stolního tenisu, kterou využívá i A tým mužů 
hrající nejvyšší českou soutěž – extraligu, prošla také několika drobnými úpravami. 

Tělocvična
na náměstí Míru

Sport centrum
Pavlovice

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA LIBERCE, a. s.

Předpoklady pro účast   
ve výběrovém řízení:
* ukončené VŠ vzdělání (ekonomického, 
technického nebo právnického směru)
* strukturovaný životopis, zaměřený na 
odbornou praxi
* motivační dopis k výkonu funkce ředitele, a. s.
* doklad o nejvyšším, min. magisterském, 
ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
* návrh koncepce (vize) řízení a. s. 
* kvalifikované ovládání podnikové 
ekonomiky včetně daňové oblasti
* orientační znalost korporátního práva,
znalost problematiky o veřejných zakázkách
* znalost AJ, příp. NJ na komunikativní 
úrovni výhodou
* standardní znalost práce na PC
* odolnost proti zátěži, org. schopnosti
* praxe na podobné pozici min. 3 roky
* schopnost komunikace, týmové práce
Nabízíme:
# zajímavou práci  
# motivující mzdové ohodnocení
Přihlášky včetně CV a motivačního 
dopisu v ČJ zasílejte na adresu:
Technické služby města Liberce, a. s.
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 
nebo osobně doručte.
Obálka s přihláškou musí být viditelně označena 
textem: VÝKONNÝ ŘEDITEL – TSML, a. s.

PŘIhLáŠKA MuSí bÝT DORuČENA DO 17. 9. 2014

vyhlašují výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele/ky akciové společnosti 

Technické služby města Liberce

DNY
EVROP
SKÉHO
DĚDIC
TVÍ

Vstup do objektů zdarma

13. 9. Liberec
14. 9. Zittau
www.visitliberec.eu



ZPÁTKY DO ŠKOLY IV.
Zvláštní vydání Libereckého zpravodaje září 2014

 Dokončení ze strany 1.
Stejně tak tomu bude v tělocvičně při 

ZŠ Vrchlického a dvou venkovních hřišť 
– u  ZŠ Švermova na Františkově a  ZŠ 
Aloisina výšina. Tyto projekty vznikly 
díky dobré práci magistrátních úředníků 
a  financím z  IPRM. Na dalších zajíma-
vých projektech se pracuje.

Ještě předtím, než děti poprvé vstoupí 
do školy, chodí většina z nich do liberec-
kých mateřských škol. V  tomto období 
je předškoláků více než 3  600. Bohužel 
stále pro ně chybí několik desítek míst. 
Město si naléhavost situace uvědomuje, 
také proto za posledních šest let zvýšilo 
jejich kapacitu o více než 600 dětí.

Zvýšený počet dětí  ve školkách zna-
mená logicky zvýšené nároky na kapa-
citu základních škol. Souhrn opatření, 
která jsme připravili, znamená navýšení 
kapacity ZŠ od školního roku 2015/16 
o více než 700 míst, v následujících letech 
přibude podle plánu až 800 nových míst.

Liberecké školy jsou na velmi vysoké 
úrovni díky svým pedagogům a  samo-
zřejmě i  díky ředitelům a  jejich zástup-
cům. Zapojují se do různých projektů, 
které umožňují nejen neustálé zvyšování 
kvalifikace učitelů, ale zároveň i vybavo-
vání novými pomůckami a  moderními 
technologiemi.

V  minulém školním roce mě velmi 
potěšilo několik ocenění pro naše školy. 
Mohl jsem se zúčastnit předávání titulu 
Ekoškola ZŠ Švermova a  Kaplického, 
které proběhlo v Senátu Parlamentu ČR. 
Za obrovský úspěch pokládám vítězství 
dětí ze ZŠ Barvířská v  mezinárodním 
projektu (zúčastnilo se ho více jak čtyři 
sta týmů z celého světa), kde se kloubila 
kreativita se znalostí angličtiny. Našim 
školám se tradičně daří i na poli sportu.

Liberecké základní školství skvěle 
doplňují dvě umělecké školy, které patří 
mezi nejlepší v rámci naší země. Liberec-
ké děti díky nim smysluplně využívají čas 
v odpoledních hodinách a rozvíjejí svou 
osobnost také jiným směrem.

Se zájmem veřejnosti se setkalo také do-
poručení mateřským a základním školám, 
aby se více zaměřily na zdravou výživu a va-
ření z čerstvých potravin. Vítám, že se na 
mě obrací zástupci dalších měst, kteří by 
chtěli podobný pokyn vydat i svým školám.

Vážení spoluobčané, milé děti, rád 
bych vám popřál úspěšný vstup do no-
vého školního roku, spoustu zajímavých 
zážitků a nových poznatků.

Kamil Jan Svoboda, 
náměstek primátorky pro školství, 

kulturu a sociální péči

Ahoj mamí...

Mateřská školka Malínek v Liberci-Doubí konečně 
dostala dlouho slibované herní prvky. Nové, bezpečné 
herní prvky jsou připraveny pro své malé uživatele.

Kromě nového moderního LED osvětlení, o němž 
jsme již v Libereckém zpravodaji psali, se nyní 
dočkala ZŠ U Školy repase parketových podlah.

Škola dostala novou plochu přes prázdniny. Dlažba snese 
zásobování a bude připravena pro volnočasové aktivity 

dětí. Na zahradě této školy vedení města plánuje 
i osazení herními prvky pro potřeby dětí celé čtvrti.

Co přinesly prázdniny...

ZŠ Kaplického s novou dlažbou

Na dalších 80 let...

Základní škola U Školy
má podlahy jako nové

MŠ Jizerka na Husově ulici 
sídlí v jedné z nejcennějších 
vil v Liberci. Tato kulturní 
památka se dočkala citlivé 
repase oken a balkónových 
dveří. Takřka zcela 
zničené dveře byly citlivě 
restaurovány a mohou dalších 
80 let sloužit.

Vydává Magistrát města Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec. IČO 262978. Šéfredaktor: Pavel Chmelík (chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
Povoleno: MK ČR E 11813.  Příští číslo Libereckého zpravodaje vyjde 16. 9. 2014. Náklad: 45 500 kusů.  Vychází: 3. 9. 2014.


