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Liberec 16. září 2015 

 

Tisková zpráva 
po 16. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Zhruba čtyřicet bodů měla na svém programu 16. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 15. září 2015. 

 

Řídící výbor IPRÚ se rozšíří o další zástupce 
Bod č. 3: IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou - návrh na úpravu statutu a smlouvy o spolupráci při 

výkonu činností 

Bod č. 3a: Změna statutu Řídicího výboru a návrh dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při výkonu 

činností souvisejících s přípravou IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 

Bod č. 31a: Jmenování manažera IPRÚ 

O dalších pět členů na celkových osmnáct se rozroste Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území 

(IPRÚ) pro území Liberec- Jablonec nad Nisou. V reakci na požadavek zapojení menších obcí do činnosti 

řídícího výboru zasednou vedle současných třinácti členů v orgánu nově dva zástupci obcí z Liberecka 

a Jablonecka.  

„Vítám, že i menší obce mají zájem se procesu příprav IPRÚ aktivně účastnit. Nyní čekáme na nominace 

konkrétních zástupců ze Sdružení obcí Libereckého kraje. Zároveň jsme se rozhodli rozšířit řídící výbor o 

zástupce Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N. a zástupce Úřadu práce v Liberci,“ uvedl 

náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.  

Osmnáctým členem (bez hlasovacího práva) a současně novou manažerkou IPRÚ se stane Barbara 

Steinzová, kterou ve výběrovém řízení na tuto pozici vybrali zástupci obou statutárních měst. O jejím 

jmenování, stejně jako o doplnění členů Řídícího výboru, musí ještě rozhodnout zastupitelstvo města. 

 

Sloučením dvou praktických škol vznikne v Liberci od ledna nová základní škola – ZŠ Orlí 

Bod č. 20: Sloučení Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace se 

Základní školou praktickou a Základní školou speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací a 

stanovení platu ředitelky nástupnické organizace 

Dvě současné městské školy určené pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy 

ZŠ praktická Gollova a ZŠ praktická a ZŠ speciální Orlí, se od 1. ledna 2016 sloučí. Rozhodli o tom 

liberečtí radní. Sloučená příspěvková organizace ponese název Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 a 

přejdou na ni veškerá práva, povinnosti a závazky obou současných praktických škol. 
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 „Administrativním sloučením vznikne subjekt s jedním vedením, aniž by muselo dojít k přesunu 

personálních či technických kapacit. Jde o systémový krok, který sjednotí a ucelí oblast speciálního 

vzdělávání na území města,“ komentoval náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a 

cestovní ruch Ivan Langr s tím, že sloučení obou škol ještě budou muset schválit zastupitelé. 

Město tímto krokem reaguje na postupné legislativní změny v oblasti vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a na trend inkluzivního vzdělávání, kdy je cílem integrovat co nejvíce dětí, 

včetně žáků speciálními vzdělávacími potřebami, do běžných základních škol a vzdělávat je v hlavním 

vzdělávacím proudu. Dalším impulzem byl fakt, že ředitelka ZŠ praktické Gollova požádala o uvolnění 

z funkce na konci kalendářního roku. Ředitelkou sloučené příspěvkové organizace (ZŠ Orlí) bude od 1. 

ledna 2016 stávající ředitelka ZŠP a ZŠS Orlí Dana Studničková. 

 

Město v nadcházejících letech upraví výši nájmu soukromému Podještědskému gymnáziu 

Bod č. 22: Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. j. 3500/96/41 mezi statutárním městem Liberec a 

Podještědským gymnáziem, s. r. o. o nájmu nebytových prostor v Základní škole, Liberec, Sokolovská 

328 

Radní schválili uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s Podještědským gymnáziem, s.r.o., který 

upravuje výši nájemného na další roky. Nájemné za nebytové prostory (učebny, kabinety, chodby, 

sociální zařízení a šatny) v jedné z budov ZŠ Sokolovská o celkové výměře 2 089 m2 doposud činilo 2089 

Kč ročně, tedy 1 korunu za m2 na rok. „Vstoupili jsme do jednání s jednateli gymnázia, abychom výši 

úhrady více přiblížili běžnému komerčnímu nájmu, ale souběžně přihlédli k tomu, že jde o prostory 

využívané k výchovně vzdělávacím účelům. Velmi oceňuji, že jednání byla racionální a korektní, dohodli 

jsme se na postupně rostoucí úhradě, která výdaje gymnázia zatíží méně než jednorázový skokový 

nárůst,“ komentoval náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Výsledkem je, že v roce 2015 se nájemné navýší na 50 000 Kč, v roce 2016 na 100 000 Kč, v roce 2017 

na 150 000 Kč a od roku 2018 bude ve výši 200 000 Kč za rok. 

 

Město na základě mimosoudní dohody zaplatí majiteli bývalého kina Lípa 556 tisíc korun 

Bod č. 23: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem 

Liberečtí radní odsouhlasili finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem 

Dzikosem ve věci bývalého kina Lípa. Znamená to, že město přistoupí na mimosoudní dohodu a uhradí 

Michalisu Dzikosovi dlužné vyúčtování služeb za období od ledna 2013 do května 2015 a náhradu za 

užívání prostor v období od ledna 2014 do května 2015. Celkem jde o částku ve výši 556 064 Kč, kterou 

město uhradí ve dvou splátkách. Navržené finanční narovnání ještě musí schválit zastupitelé, a pokud 

tak učiní, zaplatí město polovinu částky ještě do konce listopadu. Druhou část pak město uhradí 

v novém rozpočtovém období, a to nejpozději do konce března 2016. 

Prostory kina Lípa měl od roku 2000 na základě smlouvy mezi statutárním městem Liberec a 

Michalisem Dzikosem v nájmu Filmový klub Liberec. Zlom nastal na konci roku 2011, kdy Filmový klub 

Liberec ukončil svou činnost a město následně již neurčilo dalšího provozovatele kina, přestože jej 

k tomu zavazovala smlouva s panem Dzikosem. Město nadále využívalo prostory bývalého kina jen 

k uskladnění mobiliáře a k příležitostnému promítání. V únoru 2014 proto ze strany pana Dzikose 

následovala první výzva k poskytnutí finanční náhrady ve výši 161 756 Kč, která měla pokrýt období do 
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roku 2014. Tato částka sice byla alokována v rozpočtu města, ale z důvodu absence vzájemného 

smluvního vztahu ji nakonec nebylo možné uhradit. 

Problematiku kina Lípa začalo intenzivně řešit nové vedení města, které převzalo agendu na konci 

listopadu 2014. „Po několika schůzkách se zástupcem pana Dzikose bylo rozhodnuto, že město prostory 

kina Lípa uvolní. V květnu bylo kino kompletně vyklizeno a došlo k protokolárnímu předání prostor. Část 

mobiliáře putovala formou daru do kina Varšava a zbytek byl vyřazen z majetku města. V září pak město 

obdrželo od pana Dzikose návrh dohody o náhradě a vyúčtování služeb; celkem jde o 556 064 korun,“ 

vylíčil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že 

mimosoudní vyrovnání je vhodným způsobem, jak celou záležitost narovnat a uzavřít. 

 

Dotace z města pomohou k vydání pohádkové knihy, podpoří osobní asistenci  

pro handicapované děti a sociální službu pro seniory 

Bod č. 24: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí Krajské vědecké 

knihovně v Liberci na vydání knihy romské autorky Ireny Eliášové 

Bod č. 25: Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci MCU Koloseum o. p. s. na Projekt na podporu 

osobní asistence pro žáky v ZŠ a MŠ při Jedličkově ústavu v Liberci ve výši 20.000,- Kč na rok 2015 

Bod č. 26: Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální službu Domov 

pokojného staří - Domov sv. Vavřince ve výši 200.000,- Kč na rok 2015 

Liberečtí radní schválili poskytnutí dotací z rozpočtu města na projekty Krajské vědecké knihovny 

v Liberci, neziskové organizace MCU Koloseum a Oblastní charity Liberec. Celkem se jedná o částku ve 

výši 240 000 korun. 

Krajská vědecká knihovna získá od města dotaci ve výši 20 000 korun, a to na honoráře spojené 

s korekturami, redakčními zásahy, grafickým zpracováním a přípravami na tisk chystané pohádkové 

knihy ‚Chci se vrátit do pohádky‘ od romské autorky Ireny Eliášové. Tisk nové publikace pak zajistí sama 

knihovna, která na něj získala dotaci od Ministerstva kultury. „Jde vlastně o naši spoluúčast na skvělém 

společném projektu knihovny a města. Knihovna už v roce 2008 vydala autorčinu půvabnou 

autobiografii Naše osada, letos jsme se společně dohodli na premiérovém vydání jejích pohádek. Tisk 

by měl být hotov na konci roku, kdy také chystáme slavnostní křest a rovněž autorské čtení,“ řekl 

náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.  

Stejnou částku, tedy 20 000 korun, získá z rozpočtu města i MCU Koloseum. Dotaci využije na podporu 

osobní asistence pro žáky základních a mateřských škol při Jedličkově ústavu. „Jde o projekt, který 

zajistí osobní asistenci třem dětem upoutaným na invalidní vozík. Osobní asistent jim pomůže nejen při 

hygieně, oblékání a stravování, ale také při osvojování sociálních dovedností,“ uvedl na konto 

podpořeného projektu náměstek Langr.  

Dotaci ve výši 200 000 korun pak získá Oblastní charita Liberec, a to na sociální službu Domov 

pokojného stáří – Domov sv. Vavřince. „Protože jde o službu, která není poskytována na území Liberce, 

ale v Chrastavě, nemohl být Domov pokojného stáří na jaře finančně podpořen z rozpočtu města v rámci 

komunitního plánování sociálních služeb. Na druhou stranu, zajišťování přístřeší či bydlení lidem v nouzi 

patří mezi naše nejvyšší priority, takže jsme se rozhodli individuální dotací podpořit liberecké klienty 

tohoto zařízení - jde o sedm osob, z toho čtyři jsou imobilní,“ vysvětloval Ivan Langr. 
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Příspěvkové organizace města budou mít dozorčí rady 

Bod č. 27: Zřízení dozorčích rad příspěvkových organizací neškolského typu zřizovaných SML 

Velké příspěvkové organizace města - Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada, Divadlo F. X. 

Šaldy, Naivní divadlo Liberec, Dětské centrum Sluníčko, Centrum zdravotní a sociální péče a Komunitní 

středisko Kontakt budou mít své dozorčí rady. Smyslem jejich ustavení je vnést do systému správy další 

kontrolní prvek, ale také zvýšit prostupnost informací mezi organizacemi a jejich zřizovatelem. 

„I když naše příspěvkové organizace vydávají pravidelné výroční zprávy, mnozí zastupitelé bohužel o 

jejich činnosti slyší jen jednou za rok při projednávání rozpočtu. Jako je ale pro město zásadní mít 

přehled o hospodaření, o péči o svěřený majetek, veřejných zakázkách či návštěvnických výsledcích, je 

pro organizace klíčové dostat k zastupitelům nejen každodenní provozní informace, ale i své rozvojové 

plány a potřeby. Slibuji si, že právě dozorčí rady tento oboustranný prostor poskytnou,“ vysvětlil 

náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Dozorčí rady, jejichž zřízení je i jedním z dílčích cílů zpracovávané aktualizace protikorupční strategie 

města, by se měly scházet nejméně šestkrát za rok a sledovat mj. hospodárné, efektivní a účelné 

nakládání s finančními prostředky i majetkem města, projednávat návrhy rozpočtů, roční uzávěrky i 

rozbory činnosti, ale také otázky související s rozvojem příspěvkových organizací a plánovanými 

investičními záměry. „Dozorčí rady budou tří až pětičlenné a budou politickým orgánem. Takže o 

kandidáty požádám na základě předem stanovených nominačních kritérií všechny kluby zastoupené 

v zastupitelstvu. Nic nebrání tomu, aby začaly pracovat ještě letos na podzim,“ uvedl Ivan Langr. 

Dozorčí rady přitom fungují u řady kulturních a sociálních příspěvkových organizací města Brna, 

Chomutova, Zlína a dalších. 

Město Liberec nicméně ustavením rad sleduje ještě jeden aspekt – možnou spolupráci s Libereckým 

krajem na spolufinancování některých organizací s regionálním dosahem. „Pokud se s krajem na 

spolufinancování v budoucnu dohodneme, není problém přepustit jeho zástupcům v rámci jakési sdílené 

správy nad organizace část míst v dozorčích radách. Takto – se správní a dozorčí radou – by ostatně po 

roce 2017 měly pracovat i tzv. veřejnoprávní instituce v kultuře, do nichž se budou moci například 

divadla z příspěvkových organizací transformovat,“ dodal náměstek Langr. 

 

Liberec bude muset vrátit část dotace za přístavbu bazénu  
Bod č. 29: Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu 

soudržnosti Severovýchod č. LB/1140/EP/A/PRK/02 v rámci projektu Bazén Liberec, r. č. 

CZ.1.13/2.1.00/27.01140 

Město Liberec bude muset vrátit část dotace, kterou získalo na projekt dostavby libereckého 

plaveckého bazénu, realizovaného v letech 2011 – 2012. Podle provedených kontrol Ministerstva 

financí a poskytovatele dotace Regionální rady soudržnosti Severovýchod došlo k porušení podmínek 

poskytnutí dotace tím, že město za bývalého vedení chybovalo, když neoprávněné uplatnilo 

neuznatelné náklady na výstavbu potápěčské věže, která byla ve výsledku provedena jinak, než dle 

původní projektové dokumentace ve veřejné zakázce.  

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář k tomu říká: „Na celé 

záležitosti mě mrzí dvě věci. Jednak jsme pokutu vůbec nemuseli platit, pokud by odbor magistrátu včas 

zažádal o potřebnou změnu. Jedná se o těžko omluvitelnou chybu. Pokud i přes naše odvolání bude 
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město muset dotaci skutečně vrátit, budeme chtít způsobenou škodu vymáhat po tom, kdo ji způsobil. 

Druhým problémem této dotace je fakt, že sice máme novou přístavbu bazénu, ale původní bazén je 

v technicky špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci. Takže v tomto případě město propáslo šanci bazén 

částečně zrekonstruovat, což je v důsledku větší škoda pro město, než nyní vrácení dotace.“  

Regionální rada soudržnosti Severovýchod proto vyzvala město k vrácení dotace ve výši 24 066 751,07 

Kč. Město Liberec však po provedení vyrovnání DPH s finančním úřadem a započtení vlastního 

spolupodílu ve výši 15 procent ve skutečnosti vrátí přibližně 2,7 milionu korun. 

Dostavba plaveckého bazénu byla jedním z projektů IPRM – Zóna Lidové sady. Stavba vyšla na celkem 

138.872.695 Kč včetně DPH. Projekt byl z 85 procent financován z fondů Evropské unie. 

 

Česko-německý projekt čtyř měst přinese hasičům z Krásné Studánky moderní zbrojnici a 

všem zúčastněným do budoucna zajistí efektivnější přeshraniční pomoc 

Bod č. 30: Snížení rizik modernizací JSDH města Liberec 

Liberec bude jedním ze čtyř partnerských měst, podílejících se na unikátním přeshraničním projektu ‚4 

města zachraňují přes hranice‘. Účast města již odsouhlasili liberečtí radní, ale schválit ji musí ještě 

zastupitelé. Přeshraniční projekt má v nadcházejících letech zefektivnit vzájemnou spolupráci sborů 

dobrovolných hasičů z Liberce, Hrádku nad Nisou a německých měst Herrnhutu a Žitavy, což v 

budoucnu přinese efektivnější a lépe koordinovanou spolupráci například při řešení následků živelných 

katastrof.  

„Je to jeden z prvních projektů, který podává odbor strategie rozvoje a dotací již pod novým vedením. 

Zároveň jsme rozjeli přípravu několika desítek dalších projektů, abychom dotace využili co nejvíce. 

Osobně se chci zaměřit zejména na mnohem intenzivnější česko-německou spolupráci, kde jsou dotační 

příležitosti. Současně je to další možnost, jak zefektivnit spolupráci mezi Libercem a Žitavou. Jde o jeden 

z mála projektů, jehož příprava byla zahájena již za minulého vedení. Vypracování žádosti bylo v tomto 

případě zajištěno interně v rámci odboru, naším cílem je zadávat přípravu dotačních žádostí externě 

jen v nezbytně nutných případech,“ komentoval ekonomický náměstek Jan Korytář. 

Za Liberec se přeshraničního projektu zúčastní dobrovolní hasiči z Krásné Studánky, kteří chtějí v rámci 

projektu pořídit rychlý technický zásahový vůz, dopravní automobil pro 9 osob a přívěs pro práci na 

vodě. To všechno samozřejmě s plným vybavením. Zároveň potřebují přestavět stísněnou hasičskou 

zbrojnici, kde již není možné uchovávat nově pořizovanou speciální techniku a zachovávat její 

udržitelnost. „Zajištění kvalitního technického vybavení a odpovídajícího zázemí jednotlivých 

hasičských sborů je ostatně hlavním cílem celého projektu,“ připomněl náměstek Jan Korytář s tím, že 

projekt má i mnoho dalších významů, především optimalizaci komunikace mezi jednotlivými 

hasičskými sbory. K tomu by mělo pomoci i několik společných cvičení. 

Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací, dodává, že důležitým cílem projektu je také podnícení 

zájmu o téma a povolání hasiče u mladé generace. „Mladí hasiči se budou moci v rámci projektu učit 

ze zkušeností stávajících členů hasičských sborů a budou mít příležitost se naučit, že ani odlišný jazyk, 

kultura a státní hranice nemusí představovat bariéru, kterou nelze překonat, pokud existuje společná 

myšlenka a cíl,“ konstatovala. 

Projekt bude probíhat do konce roku 2018 a Liberec v něm bude hrát stěžejní roli. „Město bude v pozici 

tzv. lead partnera projektu zodpovědné za podání projektové žádosti do operačního programu 
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přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020, což bude hlavní zdroj 

financování,“ konstatoval ekonomický náměstek a doplnil, že statutární město Liberec bude projekt 

financovat částkou ve výši 1 988 385 Kč, tj. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace z 

operačního programu přeshraniční spolupráce odpovídá částce 16 901 272,50 Kč, což je 85 % z 

celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci dotačních podmínek bude možné čerpat dotaci i na 

náklady spojené s přípravou projektu a až 5% z celkových způsobilých výdajů projektu bude možné 

čerpat ze státního rozpočtu. 

 

Město zachrání fotbalový stadion ve Vesci  
Bod č. 31: Výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. 

Statutární město Liberec se rozhodlo zachránit fotbalový stadion ve Vesci, který je v majetku TJ Sokol 

Doubí a hrozí mu exekuce kvůli osmimilionovému dluhu vůči finančnímu úřadu za nezaplacenou daň z 

příjmu. Sportovní areál město vykoupí za 8.666.347 Kč, což představuje výši dluhu. Stane se tak jeho 

vlastníkem a nadále zachová přístup veřejnosti na stadion. Hřiště využívá také Základní škola Česká a 

mnoho dalších libereckých sportovních oddílů. Výkup musí ještě schválit zastupitelstvo města.  

„Za klub zaplatíme celý dluh. Nechtěli jsme riskovat, že by stadion v exekuční dražbě koupil někdo na 

spekulaci, proto jsme navrhli toto řešení. Příznivé je i to, že můžeme zaplatit ve splátkách a ne 

najednou,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

„Předběžně počítáme s tím, že provozovatelem areálu bude TJ Sokol Doubí. S novým provozovatelem 

bychom rádi spolupracovali na přípravě získání dotací na výměnu poškozeného povrchu hřiště,“ doplnil. 

Vedení města se dohodlo s věřitelem, Finančním úřadem v Liberci, na dvanácti splátkách, rozložených 

do období od listopadu roku 2015 do září roku 2018. „Podle znaleckého posudku dosahuje tržní 

hodnota nemovitostí 28,300.000 Kč. Z hlediska města se tak jedná o výhodnou transakci, jelikož areál 

kupujeme za méně než třetinu této ceny,“ řekl Jan Korytář. 

TJ Sokol Doubí získala fotbalový stadion ve Vesci v roce 2007, na základě směnné smlouvy se 

statutárním městem Liberec. Nemovitosti měly být předmětem daně z příjmu právnických osob za 

zdaňovací období roku 2007. Daň byla doměřena dodatečným platebním výměrem, ale dosud zůstala 

neuhrazena, a není v silách sportovního oddílu ji zaplatit. Exekuce by podle vedení TJ Sokol Doubí 

způsobila faktický zánik tělovýchovné jednoty, která patří mezi nejstarší na Liberecku (založena v roce 

1922). 

 

Osm sborů dobrovolných hasičů získá od města 20 tisíc korun na podporu činnosti 

Bod č. 36 : Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru 

dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 

Peněžitý dar v celkové výši 160 000 Kč pro osm libereckých sborů dobrovolných hasičů schválili liberečtí 

radní. Jde o sbory, které spolupracují s jednotkami dobrovolných hasičů zřizovaných městem. „Peníze 

putují na podporu spolkové činnosti sborů, na práci s mládeží a na požární prevenci. Jde o sbory 

dobrovolných hasičů Horní Hanychov, Karlinky, Krásná Studánka, Machnín, Pilínkov, Růžodol, Vesec a 

Vratislavice nad Nisou. Každý z nich získá dvacet tisíc korun,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány. 

Sbory dobrovolných hasičů si náklady na činnost svých oddílů hradí z vlastních omezených prostředků. 

Ty jim ale nestačí, zvlášť když neustále roste počet dětí navštěvujících jejich mládežnické oddíly. 
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„Většina sborů se nachází v okrajových částech města, kde jsou jednou z mála nabídek zájmové činnosti 

pro mládež. To je další důvod, proč by město mělo činnost sborů dobrovolných hasičů podporovat,“ 

konstatoval primátor s tím, že prakticky sto procent pozdějších členů výjezdových jednotek prošlo 

postupně všemi kategoriemi oddílů mladých hasičů. „Podporou práce s mládeží tak zároveň 

pomáháme vychovávat budoucí členy výjezdových jednotek,“ uzavřel primátor. 


