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Liberec 21. října 2015 

 

Tisková zpráva 
po 18. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více než padesát bodů měla na svém programu 18. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 20. října 2015. 

 

Mezi zastupitele zasedne další žena. Lenka Kadlecová z ČSSD nahradí Jiřího Suchánka  

Bod č. 0: Informace o rezignaci pana Jiřího Suchánka na mandát člena ZM Liberec 

K další personální změně došlo v Zastupitelstvu města Liberce. Na post zastupitele rezignoval 

k poslednímu srpnu Jiří Suchánek z ČSSD. Jeho náhradník Jan Svatoš z téže volební strany mandát 

odmítl, připadl proto další v pořadí, a sice jeho stranické kolegyni Lence Kadlecové. Slib zastupitele složí 

slib na říjnovém zasedání zastupitelstva. 

Lenka Kadlecová v současnosti zastává post náměstkyně hejtmana Libereckého kraj. Na starost má 

resort sociálních věcí. Dříve působila například jako učitelka, personalistka, asistentka radního či 

přísedící u soudu. Po celou dobu své politické kariéry pracovala v odborných komisích a výborech na 

komunální úrovni.  

 

Městská policie získá od města novou Škodu Yeti, která nahradí opotřebovanou Octavii 

Bod č. 3: Žádost o výjimku ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Liberec na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku nového vozidla pro Městskou policii 

Liberec. 

Výjimku pro přímé zadání zakázky na nákup vozidla pro městskou policii schválili na svém úterním 

zasedání liberečtí radní. Škoda Octavia z roku 2006, která je jedním z 11 vozidel využívaných 

libereckými strážníky, má totiž najeto 297 000 kilometrů a je na hranici životnosti. „Auto už je značně 

opotřebované, pro výkon služby prakticky nepoužitelné a náklady na jeho opravu neúměrně rostou. A 

v zájmu města i městské policie je zajistit pravidelnou obnovu a doplňování vozového parku,“ 

komentoval žádost od městské police primátor města Liberce Tibor Batthyány s tím, že většina vozidel 

městské policie slouží k 24hodinovému provozu v náročných městských podmínkách. „Tato vozidla 

ročně najedou třicet až šedesát tisíc kilometrů,“ poznamenal primátor. 

Novým vozem pro městskou policii bude Škoda Yeti 2,0 TDI ve standardní výbavě. Pro potřeby strážníků 

bude vůz dodatečně vybaven zadní mříží a omyvatelnými sedačkami. Do poptávkového řízení byly 

osloveny čtyři společnosti, ale nabídku nakonec dodala pouze společnost Auto GREMOS, spol. s r. o. 

Liberec. Město za nový vůz zaplatí 374 350 Kč bez DPH. „Výše cenové nabídky odpovídá cenám 
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z obdobných, již realizovaných veřejných zakázek. Nákupem tohoto vozu navíc navazujeme na stávající 

vozový park městské policie, který z velké části tvoří právě automobily značky Škoda s naftovými 

motory,“ konstatoval primátor. 

 

Propad příjmů se zastavil, město zvyšuje rozpočtovou rezervu 

Bod č. 8: Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 

Bod č. 9: Návrh rozpočtového opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 2015 

Bod č.9a: Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015 

Ani nově zařazené či navýšené výdaje, které by v říjnu měli schválit zastupitelé, nesníží celkovou výši 

rozpočtové rezervy města. Ta naopak vzroste, a to o 7 933 985 Kč. Vyplývá to ze tří rozpočtových 

opatření, které na svém 18. zasedání schválili liberečtí radní. Hlavní navýšení výdajů se týká například 

splacení desetimilionového závazku vůči DPMLJ nebo první splátky související s výkupem areálu 

fotbalového stadionu TJ Sokol Doubí (4 393 456 Kč).   

„Rezervu budeme potřebovat zejména na kofinancování budoucích evropských projektů a případné 

nenadálé výdaje. Proto jsem rád, že i přes nové výdaje, kterými mj. narovnáme vztah s Dopravním 

podnikem a splácíme tak část vnitřního dluhu města, naroste aktuální rozpočtová rezerva o bezmála 

osm milionů korun,“ konstatoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan 

Korytář s tím, že celková rezerva po schválených rozpočtových opatřeních bude činit více než 27 

milionů Kč.  

Pro rozpočet města je pozitivní i fakt, že se v posledních měsících výrazně snižuje propad v oblasti 

daňových příjmů. Ten měl být podle informací Ministerstva financí původně srovnán do konce 

července 2015, což se ale nestalo a propad v té době činil cca 15 milionů Kč. Později se ale skutečně 

začal snižovat a k 30. 9. 2015 klesl již na cca 3 miliony Kč. „Tento trend by měl pokračovat i nadále, což 

znamená, že do konce roku bychom se mohli dostat zhruba na úroveň daňových příjmů, které jsme 

očekávali na začátku roku. Obavy ze špatně sestaveného rozpočtu se tak nenaplnily,“ uvedl ekonomický 

náměstek. 

 

Liberec přispěje na vybavení hospice, péči o duševně nemocné a preventivní program  

pro seniory 

Bod č. 19: Poskytnutí dotace pro Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy 

Bod č. 19a: Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Hospicová péče sv. Zdislavy  

Bod č. 20: Poskytnutí finanční podpory pro organizaci ADVAITA, z. ú. 

Tři organizace poskytující sociální a zdravotní služby obdrží od města Liberec finanční příspěvek. 

Bezmála čtvrt milionu korun požaduje po městu Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. na nákup vybavení 

pro nový lůžkový hospic, k jehož otevření dojde nejspíš v lednu příštího roku. Poskytnutí dotace ve výši 

246.250 Kč musí ještě schválit zastupitelé. Peníze poslouží například na nákup povlečení na lůžka 

pacientů, lampiček, uniforem pro personál, ale i síťového serveru nebo softwaru nemocničního 

systému. Hospic vznikl přestavbou bývalého sirotčince v ulici Pod Perštýnem v Liberci. Budovu darovalo 

město Libereckému kraji.  
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„Už zjara jsme zástupcům Libereckého kraje deklarovali, že bychom rádi hospici každoročně přispívali 

částkou 5 Kč/ 1 obyvatele města na financování služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Pro letošní rok jsme se dohodli na poskytnutí poloviční částky na vybavení lůžkového hospice, který by 

měl zahájit provoz pravděpodobně od ledna 2016,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální 

věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. „Hospicová péče sv. Zdislavy samozřejmě získává a bude 

získávat prostředky i na sociální služby, poskytované v rámci domácí hospicové péče i budoucího 

lůžkového hospice, a to prostřednictvím dotací z Komunitního plánu sociálních služeb,“ dodal náměstek 

Langr. 

Liberečtí radní dále schválili poskytnutí dotace ve výši 10 tisíc korun pro Resocializační a 

psychoterapeutické oddělení K 20 v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Peníze poslouží k rozvoji 

rehabilitace, ergoterapie a režimových aktivit hospitalizovaných libereckých občanů. Oddělení 

poskytuje psychiatricko-psychologickou péči pro pacienty od 15 let věku. Zaměřuje se na resocializaci 

lidí s duševním onemocněním. Součástí oddělení jsou detoxifikační lůžka určená pro přípravu závislých 

osob na návykových látkách k následné léčbě závislosti. „Oddělení se snaží zlepšovat spolupráci s 

pacienty, snižovat počet návratů do léčebny a napomáhat začlenění do zaměstnání a do společnosti,“ 

uvedl náměstek Ivan Langr. Nemocnice v loňském roce evidovala na oddělení 356 pacientů, přičemž 

třetina z nich má trvalé bydliště v Liberci.  

Město Liberec podpoří částkou 50 tisíc korun také program prevence závislosti, který spouští nezisková 

organizace ADVAITA, z. ú. Preventivní program bude prostřednictvím odborných přednášek, besed a 

letáků varovat seniory před nebezpečím nadužívání léků a alkoholu. „Jedná se o jedinečný pilotní 

projekt v rámci Libereckého kraje, který souběžně cílí na dvě specifické skupiny – seniory, kteří jsou 

zároveň ohroženi závislostí na lécích či alkoholu. Advaita projektem osloví přibližně 250 seniorů a 

proškolí 40 odborníků, poskytujících péči seniorům. Do programu se zapojí široká veřejnost, rodinní 

příslušníci a osoby, které přicházejí do kontaktu se seniory,“ upřesnil Ivan Langr. 

 

Liberec požádá obce o spolufinancování ZŠ 

Bod č. 23: Systemizace spolufinancování výdajů spojených s provozem základních škol, zřizovaných 

statutárním městem Liberec 

Liberec požádá okolní obce, jejichž děti docházejí do zdejších základních škol, aby se podílely na 

spolufinancování nákladů s jejich provozem i postupným navyšováním kapacit. Dvaadvacet škol, 

zřizovaných městem Liberec, nyní navštěvuje 618 žáků s trvalým pobytem v 90 jiných obcích, souhrnné 

roční náklady na každého ze školáků, očištěné od státní dotace z rozpočtového určení daní, přitom 

přesahují 7 tisíc korun. Tyto finance hradí výlučně město Liberec z veřejného rozpočtu na úkor jiných 

výdajů. 

„Na jednu stranu je zřejmé, že děti z okolních obcí budou z mnoha důvodů i v dalších letech dojíždět do 

libereckých základních škol. Na druhou stranu provoz škol včetně energií, stravování, oprav, také 

investic do navyšování jejich kapacit a související administrativy platí výhradně občané města Liberce, 

a to i za tzv. přespolní děti. A třetí pohled – pokud by tyto děti do Liberce za vzděláním nedojížděly, 

neměli bychom navzdory nepříznivým demografickým predikcím žádný problém s kapacitami a tedy i s 

vynucenými investicemi, protože 600 dětí navíc znamená jednu plnou velkou školu,“ vysvětlil náměstek 

primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 
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Počet přespolních dětí v libereckých školách neustále roste: ve školním roce 2014/2015 jich bylo 592, 

v aktuálním školním roce již 618. Nejvíce dětí pochází ze Šimonovic (91), Stráže nad Nisou (67), 

Chrastavy (46) a Mníšku (38), největší díl jich přitom aktuálně pojímá ZŠ 5. května (74), ZŠ U Školy (61), 

ZŠ a ZUŠ Jabloňová (57) a ZŠ Česká (56). Stát v rámci rozpočtového určení daní přispěje v roce 2015 na 

1 žáka přibližně 7800 Kč, zbývající nepokryté náklady ale ročně (školní rok 2014/2015) dosahují 7011 

Kč na 1 žáka. Ty musí uhradit město Liberec. „Chceme požádat všech 90 obcí, aby nám dotací přispěly 

na pokrytí nákladů s jejich žáky. Liberec totiž na ně letos doplatí už bezmála 4,5 miliónu korun, což není 

spravedlivé zejména k našim vlastním občanům. Bohužel z pohledu obcí jde ve vztahu k nám pouze o 

dobrou vůli, přestože jsou podle školského zákona povinny pro své děti zajistit podmínky pro plnění 

povinné školní docházky,“ dodal náměstek Langr. 

 

Analýzy sociálních služeb zmapovaly služby na území města, jejich dostupnost a rezervy 

II. Informace: Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec 

Se studií Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec, kterou v letošním roce 

zpracovala společnost LB plán s.r.o., se na svém 18. zasedání seznámili liberečtí radní. „Analýzy vznikly 

na základě ideového zadání rezortu sociálních věcí. Cílem bylo popsat stávající síť sociálních služeb, 

územní pokrytí a dostupnost. Dokument nám bude sloužit jako podklad pro vymezení vlastní sítě 

sociálních služeb, komunitní plánování, priority v oblasti individuálních a programových dotací i další 

analyticko-návrhovou činnost rezortu školství,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Z analýz například vyplývá, že na území města chybí lůžka pro ženy v azylových domech a také krizová 

lůžka pro děti a mládež a pro rodiče s dětmi. Některé z poskytovaných sociálních služeb pak mají 

nedostatečnou kapacitu. To se týká například samostatného bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením a chráněného bydlení pro osoby s kombinovaným postižením, nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež, tzv. odlehčovací služby či Domovů pro seniory, kde se do budoucna očekává další 

navýšení poptávky. 

Analýzy zmapovaly i nedostupnost sociálních služeb v některých městských částech. V oblasti terénních 

služeb sociální prevence chybějí kapacity především v odlehlejších a sídlištních lokalitách, jako je 

Františkov, Doubí, Kateřinky nebo Kunratická. Poskytování některých sociálních služeb, jako jsou 

nízkoprahová centra či osobní asistence, pak limituje dopravní obslužnost.  

Podle náměstka Ivana Langra již odbor školství a sociálních věcí některé kritické oblasti začal řešit. „Jde 

zejména o sociální a prostupné bydlení. V této věci již rada města v srpnu schválila Rámec pro realizaci 

obecního plánu sociálního bydlení a vznikla projektová fiše IPRÚ. V rámci vývoje nízkoprahových center 

pro děti a mládež pak připravujeme žádost z oblasti inkluzivního vzdělávání a rovněž jsme začali 

pracovat na parametrech základní sítě sociálních služeb statutárního města Liberec,“ informoval 

náměstek Langr. 

Studie Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec, která zmapovala i některé 

problematické sociální oblasti včetně dluhového poradenství a sociálního bydlení, vyšla město na 180 

000 Kč bez DPH. Finanční návrh společnosti LB plán s.r.o. byl vybrán jako ekonomicky nejvýhodnější ze 

tří nabídek. 


