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Liberec 26. srpna 2015 

 

Tisková zpráva 
po 14. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více než šedesát bodů měla na svém programu 14. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 25. srpna 2015. 

 

Divadlo pořídí nové bezdrátové mikrofony. Stávající už nesmí používat  
Bod č. 23: Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec o souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu 

Radní vyhověli žádosti Divadla F. X. Šaldy Liberec na čerpání peněz z investičního fondu organizace na 

nákup bezdrátových mikrofonů a mikroportů pro Malé divadlo. Pořízení nové techniky vyjde na 72 tisíc 

korun. Stávající mikrofony nemůže divadlo dále z technických důvodů používat. Mikrofony, které 

doposud divadlo používalo, totiž komunikují na frekvencích, které pro tyto účely zakázal využívat Český 

telekomunikační úřad. Pro zachování stávajícího počtu bezdrátových kanálů potřebuje scéna Malého 

divadla novou sestavu, která se bude skládat ze čtyř přijímačů, čtyř vysílačů body pack a dvou vysílačů 

v podobě ručních mikrofonů. Divadlo již v tomto roce pořídilo z investičního fondu osvětlovací pult za 

432 tisíc korun a anglický roh pro orchestr za 222 tisíc korun. 

 

Město Liberec zavádí sociální a prostupné bydlení 
Bod č. 24: Realizace systému prostupného bydlení na území SML 

Bod č. 25: Hospodaření s byty ve vlastnictví SML 

Bod č. 26: Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení na území SML  

Město Liberec mění dosavadní přístup k bytové politice. Ta by se měla stát v plném smyslu slova 

sociální, a tedy pomáhat především těm skupinám obyvatelstva, které nedokáží vlastními prostředky 

řešit své bytové potřeby v soukromém sektoru. Součástí sociálního bydlení je i tzv. prostupné bydlení, 

jež je spojeno se souběžným poskytováním terénních sociálních služeb lidem s tak nízkými 

kompetencemi, které jim znemožňují si za běžných podmínek bydlení udržet. 

„Zjednodušeně řečeno, sociálním bydlením chceme primárně vyjít vstříc lidem, kteří třeba nemají na 

vysoké vstupní kauce u soukromých pronajímatelů nebo narážejí na přemrštěné nájmy. Mnohé z nich 

také soukromí majitelé z nejrůznějších důvodů odmítají nebo přímo diskriminují. Liberec má po 

dlouholeté nekoncepční privatizaci ve vlastnictví asi 7 % původního bytového fondu, tedy kolem 1200 

bytů, a s tímto množstvím si nemůže nadále dovolit poskytovat byty například žadatelům s běžnými 

příjmy, kteří nemají problém se na trhu s byty uplatnit sami,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, 

kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Sociální bydlení by tak mělo takřka výlučně pamatovat 

zejména na specifické skupiny obyvatelstva – jednotlivce či rodiny s nezletilými dětmi bez bydlení, 
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ohrožené ztrátou bydlení, žijící v nevyhovujících podmínkách, s nízkými příjmy, se zdravotním 

znevýhodněním, sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, seniory aj. 

Nová bytová koncepce (www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf), kterou 

připravil rezort sociálních věcí, zahrnuje mj. systém prostupného bydlení, novelizovaná pravidla 

přidělování bytů na sociální bázi (sociální bydlení), aktivní přístup v oblasti komerčních ubytoven, ale 

třeba i sezónní projekt pro lidi bez přístřeší. „Definujeme ale i nový proaktivní přístup k nájemníkům, 

kteří se třeba nenadále zadluží a nejsou schopni dočasně hradit nájemné, aby se výpověď z nájmu stala 

až krajní možností. To ale v žádném případě neznamená, že rezignujeme na úsilí získávat maximum 

z pohledávek města za bydlení,“ uvedl náměstek Langr.  

Prostupné bydlení – jde o třístupňovou formu bydlení (krizové, tréninkové a sociální bydlení) spojenou 

s poskytováním sociálních služeb pro jedince s žádnými nebo nízkými kompetencemi. Krizové bydlení 

je realizováno v rámci nízkoprahových zařízení (noclehárna, azylové domy, dům na půl cesty, ubytovny 

pro matky s dětmi), které kombinují pobytovou a terénní sociální službu a jsou spojeny s intenzivní 

sociální prací. Tréninkové bydlení se již odehrává v městských bytech jako krátkodobé nájemní bydlení 

a slouží ke stabilizaci životní situace. Nájemník musí mít mj. perspektivu stálého zaměstnání, aby byl 

schopen si bydlení udržet. Kontakt s poskytovatelem terénní sociální služby je v tomto stupni nadále 

oboustranně velmi intenzivní. Sociální bydlení jako třetí stupeň je pak již určeno klientům 

s dostatečnými kompetencemi, které umožňují postupné ukončování sociální služby a přechod 

k dlouhodobému běžnému nájemnímu bydlení, popř. odchod do soukromého bytového sektoru. 

V rámci prostupného bydlení může klient postupovat mezi stupni směrem nahoru i dolů, vždy záleží na 

jeho schopnostech, kompetencích bydlení si udržet a na dalších okolnostech, jako je například 

spolupráce s poskytovateli sociální služby.  

Pravidla přidělování bytů – novela dokumentu vymezuje celkem tři hlavní kategorie bytů (sociální byty, 

byty určené organizacím, ubytování nízkého standardu), v jejichž rámci umožňuje takřka výlučně 

pracovat se specifickými skupinami klientů (viz výše). Pravidla jsou založena na empirickém hodnocení 

žádostí, které je v kompetenci humanitní komise. 

Komerční ubytovny – cílem je na jedné straně aktivní komunikace s provozovateli ubytoven, na druhé 

straně maximální snaha o kontrolu ubytoven a jejich mnohdy nekalých praktik. „Ve spolupráci s orgány 

státní správy chceme zahájit intenzivní kontroly komerčních ubytoven, abychom se pokusili výrazně 

zlepšit život jejich klientů. Chceme také jednat s úřadem práce o možném zastropování výše dávek 

hmotné nouze, na nichž jsou klienti ubytoven závislí, abychom regulovali byznys s chudobou. 

V neposlední řadě chceme zkusit zavést jakousi místní certifikaci ubytoven – ty s uděleným certifikátem 

by se mohly stát partnerem města třeba u projektu prostupného bydlení,“ řekl náměstek Langr. 

Sezónní projekt – humanitární projekt bude určen pro lidi bez přístřeší (kvalifikovaným odhadem 170 

lidí) po dobu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek v zimním období, kdy nedostačují 

kapacity azylových domů (celkem asi 50 lůžek). Cílem je poskytnout krátkodobé přístřeší, základní 

stravu a humanitární služby, a zabránit tak komplikovaným onemocněním, nebo i ztrátám na životech. 

 

Radní projednali návrhy na přidělení dotací z Ekofondu 
Bod č. 30: Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2015 

Radní projednali a doporučili zastupitelům ke schválení návrhy pro přidělení dotací z Ekofondu 

statutárního města Liberec pro rok 2015. Na realizaci třinácti projektů, které byly shodně doporučeny 

k podpoře hodnotiteli projektů i správní radou fondu, uvolní město v případě odsouhlasení 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf
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zastupitelstvem 570 640 korun. Radní dali zelenou i dalším dvěma projektům, na kterých se správní 

rada s hodnotiteli neshodla. Z celkového počtu 33 přihlášených projektů nebyla navržena dotace 

osmnácti žádostem. Celkově by tak město Liberec z Ekofondu rozdělilo 639 tisíc korun.  

Peníze z Ekofondu letos přispějí například na zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická, 

obnovu turistické stezky na Jizeru, léčení včel, revitalizaci školních záhonů, péči o lokality Ruprechtický 

cvičák, Vesecké údolí a Lesík Opičák, vybudování nové zeleně u ZŠ Barvířská nebo na pořádání 

Ekofestivalu – Greenfest Liberec. 

Návrhy pro přidělení uvedených dotací musí ještě schválit zastupitelstvo města. 

 

Radní schválili změny v provozu hned několika linek městské hromadné dopravy 

Bod č. 38: Změny v Městské hromadné dopravě Liberec 

Ukončení platnosti prázdninových jízdních řádů, změnu odjezdového stanoviště linky č. 18 do 

Bedřichova a nově obsluhovanou zastávku na trase linky č. 39 do areálu ve Vesci schválili na svém 14. 

zasedání liberečtí radní. 

„S ohledem na ukončení letních prázdnin a začátek nového školního roku Dopravní podnik měst Liberce 

a Jablonce nad Nisou od začátku září opět posílí spoje městské hromadné dopravy, a to na linkách 2, 3, 

5, 11, 12, 13, 15, 24 a 29. Změna nastane i na meziměstské tramvajové trati, kde budou od září 

všechny ranní spoje linky číslo 5 nově obsluhovat tramvajové soupravy,“ informoval náměstek 

primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Další změna nastane od 30. srpna na lince č. 18, která jezdí ze zastávky Fügnerova do zastávky 

Bedřichov. Jde o změnu odjezdového stanoviště, kdy linky č. 18 a 53 budou nově odjíždět ze stanoviště 

„M“ pro linkové autobusy regionální dopravy. Důvodem je zajištění sjednoceného stání a odbavování 

cestujících se spoji příměstské autobusové dopravy ve směru do Bedřichova. 

Úprava trasy pak od 1. září nastane na lince č. 39, která jezdí ze zastávky Fügnerova do areálu Vesec. 

Linka bude nově obsluhovat také zastávku U Střediska ve Vesci. „Linka číslo 39 tím bude občanům 

z Vesce a okolí ještě přístupnější,“ komentoval Tomáš Kysela. Z hlediska časů příjezdů a odjezdů zůstane 

dosavadní jízdní řád beze změny. Měnit se bude jen počet obsluhovaných zastávek. 

 

Parkovací karty na rok 2016 budou moci občané kupovat na třech nových místech 

Bod č. 54: Parkovací systém ve městě Liberci - Rezidentní a abonentní stání 

Přípravy nového parkovacího systému, který bude mít od roku 2016 nové provozovatele, jsou v plném 

proudu a první změny budou vidět již letos. Liberečtí radní již schválili zahájení prodeje parkovacích 

karet pro rezidenty a abonenty, které budou od 1. října letošního roku k dostání na třech nových 

místech – na Městské policii Liberec v budově Uranu na tř. 1. Máje, v kartovém centru Liberecké IS ve 

Frýdlantské ulici a na odboru správy veřejného majetku v Liebiegově vile v Jablonecké ulici. 

Ceník rezidentního a abonentního stání zůstane pro rok 2016 beze změny. To znamená, že občan 

s trvalým pobytem v dané lokalitě zaplatí za jeden vůz 2000 korun, za druhý 6000 korun a za třetí a 

další pak 12000 korun ročně. Majitel nemovitosti zaplatí ročně za jeden vůz 4000 Kč, za druhý 6000 Kč 
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a za třetí a další 8000 Kč. Osobu se sídlem či provozovnou v dané lokalitě pak jedna parkovací karta 

vyjde na 12000 Kč za rok. 

V souvislosti s přípravami nového parkovacího systému vznikla řada analýz, které se zabývaly 

konkrétními návrhy na vylepšení současného systému. Jedním z nich byl záměr zavedení 

kombinovaných zón, který se ukázal jako realizovatelný. „Majitelé tzv. servisních parkovacích karet 

budou moci v době od 7.30 do 16.00 hodin parkovat na rezidentních a abonentních stáních. Těchto 

karet by mělo být vydáno maximálně 100 a nárok na ně budou mít pouze fyzické a právnické podnikající 

osoby zajišťující v daných zónách opravy a údržbu nebytového fondu a organizace zajišťující na území 

města pečovatelské služby. Ze zpracovaného měření obsazenosti vyplývá, že rezidentní a abonentní 

parkoviště mají v uvedených hodinách volnou kapacitu,“ informoval náměstek primátora pro 

technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Současný parkovací systém v Liberci zahrnuje 2140 parkovacích míst, z nichž 831 míst slouží 

rezidentům a abonentům. Příjmy z parkování činily za uplynulý rok 17 599 460 Kč. Parkovací systém 

doposud provozovaly Technické služby města Liberce. Těm ale na konci letošního roku končí smlouva 

a od roku 2016 se do provozu nového parkovacího systému zapojí hned čtyři provozovatelé, kteří si 

mezi sebou rozdělí role. Statutární město Liberec zajistí správu parkovacího systému včetně koncepce 

a rozvoje, Technické služby města Liberce se nadále budou starat o údržbu a opravy, Městská policie 

Liberec zajistí dohled a represi a Liberecká informační společnost pak datovou podporu a software. Ze 

zisku budou profitovat všichni čtyři provozovatelé. 

 

Bezmála 6 miliony korun ze Sportovního fondu podpoří město 58 libereckých klubů 

Bod č. 56: Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 

statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015 

Správní rada Sportovního fondu SML ukrojila další část z celkových 10 milionů korun, vyčleněných 

v letošním roce na podporu sportu v krajském městě. V rámci II. výzvy roku 2015 rozdělila mezi místní 

sportovní a tělovýchovné kluby částku v celkové výši 5 912 400 korun. Návrh na přidělení dotací již 

schválili liberečtí radní. V září se materiálem budou zabývat zastupitelé. „Druhá letošní výzva na 

podávání žádostí o dotace se týkala podpory pravidelné sportovní činnosti libereckých klubů. Na odbor 

sportu a cestovního ruchu dorazilo v řádném termínu celkem osmapadesát žádostí a žádná z nich 

nezůstala bez dotace. Zamítnuta byla jen jedna žádost, která přišla po uzávěrce,“ uvedl primátor Tibor 

Batthyány, který je předsedou Správní rady Sportovního fondu. 

Nejvyšší dotaci, a to 509 550 korun, získala TJ Lokomotiva Liberec 1. Třísettisícovou hranici dotace pak 

přesáhl taneční klub A STYL (374 250 korun) a florbaloví Draci FBC Liberec (373 500 korun). Až na 

jedinou výjimku posuzovala správní rada všechny došlé žádosti podle bodového hodnocení. Bez něj 

hodnotila pouze žádost místní Asociace školních sportovních klubů ČR, která sdružuje sportovní kluby 

základních škol. Ta získá dotaci ve výši 150 000 korun. V letošní I. dotační výzvě, vyhlášené na podporu 

veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí, rozdělilo statutární město Liberec 

prostřednictvím Sportovního fondu 1 232 100 korun. Členové správní rady Sportovního fondu tehdy 

projednali 112 došlých žádostí a dotaci přidělili 89 z nich. V září se liberečtí radní a posléze i zastupitelé 

budou zabývat návrhu na přidělení dotací v rámci III. dotační výzvy roku 2015, která se znovu týká 

veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí. 


