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Váš dopis značky I ze dne Naše Značka Vyřizuje/ telefon V Liberci dne 
7.3.2022 CJ MML 054044/22 Baborákovál 485 243 192 11.3.2022 

Věc: Odpověď na Žádost O poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. 

Vážená paní  

na základě Vaší Žádosti o informaci dle zákona 106/199 Sb., ze dne 7.3.2022, Vám zasíláme 
následující odpovědi na Vaše dotazy. 

Na základě dat ze zkušebního provozu BSS V roce 2018, jejich analýzy, vyhodnocení a dalších 
konzultací na odboru strategického rozvoje MML, bylo doporučeno zajistit více dat pro 
budoucí nastavení plného provozu sdílených kol. Z tohoto důvodu byl i pro rok 2019 
schválen zkušební provoz bikesharingu v Liberci, S navýšením kol v Systému Z 60 ks na 100 ks. 

Nabídnutá cena za kompletní Službu zkušebního provozu BSS byla schválena radou města ve 
výši 982.700,- bez DPH. 
Cena zahrnovala Software, zajištění pronájmu 100ks mechanických kol, svoz a opravy kol ve 
městě Liberci, umístění 22 mobilních stanovišť, poskytnutí dat o využití zkušebního provozu 
BSS a jejich Zpracování včetně doporučení a návrhu dalšího postupu společností Rekola 
(dodavatel BSS) pro město Liberec. Doba plnění zakázky byla 4-10/2019. 

V roce 2020 nebyl Z důvodu protiepidemických Opatření covidu-19 plný provoz realizován. 

Jednou Z variant nastavení plného provozu BSS bylo i zakoupení kol, stojanů městem a 
využití investiční dotace SFŽP. 
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V příloze naleznete Vámi požadovanou dílčí a kompletní analýzu BSS. 
Dále do přílohy přikládáme informaci zpracovaného vyhodnocenífinální analýzy Z r. 2018, 
které obsahuje i původně uvažované nastavení základních parametrů pro plný provoz BSS 
v Liberci (včetně investice do kol a Stojanů) a Z toho vycházející cenovou politiku (str. 5). 

S pozdravem, 

.... _____-___- 

Ing. Michaela Maturová 
vedoucí odbor strategického rozvoje a dotací

J 

Příiohy: ANALÝZA_BikeSharíng_Liberec_finální 
Analýza dat Z provozu kol v Líberci_2019_06 
Vyhodnocení analýzy_bikeSharing_+_doporučení_provoz_fináIní 
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