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Tisková zpráva 
XV. zasedání Rady města Liberec 

 
 

Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním patnáctém jednání konaném v úterý 15. září 2009 zabývali více než 
60 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; konkrétně 
majetkoprávní operace, návrhy fondů na rozdělení dotací nebo změnami v parkovacím systému. 
 
 
Město hledá provozovatele mateřské školy 
Bod č. 30: „Výběrové řízení na privatizaci areálu v Proletářské ulici“ 
 
Nárůst míst v libereckých mateřských školách je v posledních měsících jasně patrný. Od února 2008, kdy rada 
města projednala koncepční materiál o stavu a navyšování kapacity předškolních zařízení, přibylo v krajském 
městě několik desítek míst ve školkách. Od počátku přitom bylo počítáno také se soukromými investicemi do 
předškolního vzdělávání.  
V souladu s výše uvedenou koncepcí radní schválili záměr privatizace objektu v Proletářské ulici. Předmětná 
nemovitost již v minulosti sloužila jako mateřská škola, od roku 2000 zde ale sídlila školní družina ZŠ 
Kaplického. Nyní je objekt volný a vhodný pro vybudování soukromé mateřské školy. Odbor školství, kultury a 
sportu předložil radním návrh podmínek, za kterých bude ve výběrovém řízení vybrán vhodný uchazeč, jenž 
následně bude novou mateřskou školku provozovat. Mezi hlavní kritéria patří: 
 

- zajistit rekonstrukci objektu tak, aby zde vznikla místa minimálně pro 35 dětí, 
- nejpozději do 1. 9. 2011 zajistit zapsání školky do rejstříku škol a zahájit provoz, 
- minimálně po dobu 2 let provozovat mateřskou školku poskytující služby ve všední dny nejméně 10 

hodin denně, 
- uzavření smlouvy o nájmu a koupi najaté věci, podle které bude objekt po splnění všech výše uvedených 

podmínek převeden do majetku nájemce za cenu nabídnutou v rámci výběrového řízení (minimální kupní 
cena je stanovena na 6 milionů Kč), 

- platba nájemného v minimální výši 50 tisíc Kč za rok (konkrétní výši nájemného nabídne uchazeč 
v rámci výběrového řízení). Uhrazené nájemné bude posléze odečteno od kupní ceny. 

 
Výběrové řízení bude vypsáno ještě v září letošního roku a podílet se na jeho administraci bude také odbor 
rozvojových projektů. Předpokládáme, že uchazeč bude vybrán ještě do konce roku 2009. 
 
Zahájení příprav pro rekonstrukci MŠ Rolnička 
Bod č. 32: „Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských PO“ 
 
V březnu letošního roku byl založen Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací SML, 
jehož příjmy tvoří odvody z odpisů školských zařízení a financovány z něho mohou být pouze rozvojové 
projekty těchto subjektů. 
Radní projednali návrh odboru školství, kultury a sportu, který počítá s uvolněním částky 2,7 milionu korun na 
přípravnou fázi projektu „Rekonstrukce a přístavba MŠ Rolnička, Truhlářská 340/7, Liberec“. Uvolněné 
prostředky budou využity zejména na projektování, průzkumy, zpracování potřebné dokumentace a inženýrskou 
činnost. Následné stavební úpravy vyřeší stávající nevyhovující stav této mateřské školy a částečně také 
přispějí k navýšení kapacity míst v předškolních zařízeních na území Liberce. 
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Sedmdesátka podpořených projektů za loňský rok 
Bod č. 33: „Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML za rok 2008“ 
 
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání existuje ve městě pod Ještědem již od roku 2003. Od té doby 
přerozdělil mezi uchazeče o dotaci několik desítek milionů korun. V roce 2008 to například bylo téměř 1,5 
milionu korun.  
V souladu se statutem fondu nyní radní projednali zprávu o vyúčtování poskytnutých dotací. Z té mimo jiné 
vyplývá, že úspěšných bylo 70 projektů, které byly podpořeny. Jsou mezi nimi například letní příměstský tábor 
2008 pořádaný občanským sdružením Motyčkovic klika (46 tisíc Kč), výuka němčiny pro předškoláky 
zajišťovaná MŠ Klášterní (64,6 tisíce Kč) nebo Bambiriáda 2008 (38 tisíc Kč). Vrácené prostředky, které 
žadatelé nevyúčtovali a zaslali je zpět na účet fondu dosáhly za rok 2008 částky 23 tisíc korun. 
Po projednání radní se zprávou souhlasili a doporučili ji zastupitelům schválit.  
 
 
Fondy navrhují rozdělení dotací 
Bod č. 34: „Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 2. kolo roku 2009“, bod č. 35: „Návrh Správní 
rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 3. kolo 2009“ 
 
Současně s vyúčtováním loňského roku předložila Správní rada fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML 
návrh na přidělení dotací v rámci 2. kola roku 2009. Do tohoto kola mohli žadatelé podávat žádosti o podporu 
akcí pořádaných v období od 1. 10. 2009 do 28. 2. 2010. 
Do termínu uzávěrky příjmu žádostí dorazilo 36 požadavků. Žadatelé celkově požadovali dotace ve výši 1,2 
milionu korun. Jedenácti žádostem správní rada fondu nedoporučila přidělit dotaci a ve 25 případech navrhla 
přidělení dotace v plné nebo poměrné výši. Mezi podpořené žádosti patří 100 tisíc pro TUL (stipendia v rámci 
studijního pobytu na univerzitě St. Gallen), 37 tisíc na výtvarné činnosti MŠ Čtyřlístek nebo 122 tisíc na 
realizaci muzikálu S.O.S. občanským sdružením ÁMOS. Celkově správní rada navrhla v tomto kole přidělit 
dotace ve výši 666 tisíc Kč. Radní s návrhem souhlasili a nyní se jím budou zabývat zastupitelé. 
 
Návrh na rozdělení dotací předložila radním také Správní rada kulturního fondu. V rámci vyhlášené výzvy 
třetího kola bylo v tomto případě přijato 51 žádostí od 38 žadatelů. Osmi žádostem správní rada nedoporučila 
vyhovět, přičemž dvě žádosti přeřadila do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. Dotaci tak podle doporučení 
správní rady fondu obdrží 43 projektů, mezi něž patří například publikace Fokusu Liberec nazvaná Otevřeností 
proti stigmatizaci duševních onemocnění (20 tisíc), Worldexperiment kulturní agentury ŠtěK (20 tisíc) nebo 
Jazzové Vánoce 2009 připravované Kulturními službami Liberec, s. r. o. (20 tisíc). 
Celková výše navržené dotace v rámci 3. kola je téměř 600 tisíc korun. I s tímto návrhem radní souhlasili a 
beze změn jej postoupili k projednání zastupitelům. 
 
Změny v libereckém parkovacím systému 
Bod č. 37: „Změna Nařízení SML č. 1/2009 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve 
městě Liberci a Ceníku za stání silničních motorových vozidel“ 
 
Od dnešního dne mají v Liberci možnost zakoupit parkovací kartu také ti řidiči, kteří v dané lokalitě nebydlí, ale 
vlastní zde nemovitost. Nově jim to umožňují radními schválené nařízení a ceník vztahující se k parkovacímu 
systému v Liberci.  
Připomeňme, že za parkovací kartu zaplatí rezident (osoba s trvalým pobytem v lokalitě) 2 tisíce Kč na rok. Za 
druhou kartu pak 6 tisíc a za třetí a další 12 tisíc. Abonent (osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě) platí 
vždy 12 tisíc ročně. Majitelé nemovitostí v lokalitě mohou první kartu zakoupit za 4 tisíce Kč, druhou za 6 tisíc 
a třetí pak za 8 tisíc Kč. 
Další změnou v libereckém parkovacím systému je změna zařazení do tarifů, a to u Okresní správy sociálního 
zabezpečení (snížení), v ulici Fialková (zvýšení), U Nisy (zvýšení) a Široká (snížení). Poslední úpravy parkovacího 
systému schválené radními spočívají v rozšíření zóny placeného stání v ulici Poutnická a Mlýnská. 
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Liberec bude mít nové webové stránky 
Bod č. 58:  „Změna a schválení grafického návrhu a struktury www.liberec.cz“ 
 
Zajímavým bodem bylo jistě projednání nové koncepce a podoby webových stránek města. Před časem již 
proběhlo výběrové řízení na dodávku technologie pro prezentační vrstvu www.liberec.cz, která nahradí 
současný nevyhovující systém. Zároveň byl vybrán nový grafický styl libereckých stránek a pracovní skupina 
doporučila také zcela nové dělení webu.  
Celkově je tento projekt začleněn do dlouhodobé strategie sbližování úřadu s občanem, a tak je hlavním 
posláním nových stránek větší přehlednost, komfortnost a samozřejmě nabídka moderních služeb veřejné 
správy elektronickou formou. V nové koncepci není opomíjena ani problematika zrakově postižených občanů či 
širší využití komunikačních kanálů jako jsou ankety, dotazníky, diskuse a podobně. 
Nové webové stránky města budou spuštěny v lednu příštího roku. Do té doby bude probíhat implementace 
technologické vrstvy a grafické podoby, která je zcela odlišná od té současné. Podstatným úkolem je také 
naplnění obsahu, který nebude kopírovat současný stav, ale bude vytvořen zcela nový. 
Radní schválili novou grafickou podobu městských stránek a uložili kanceláři tajemníka pokračovat v realizaci 
projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 15. září 2009 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


