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Liberec 2. prosince 2015 

 

Tisková zpráva 
po 21. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Zhruba 50 bodů měla na svém programu 21. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 1. prosince 2015. 

 

Jídelna základní školy na Dobiášově ulici bude dál vařit pro okolní školáky 
Bod č. 17: Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ZŠ Dobiášova 

Rada města v úterý odsouhlasila uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a 

provozování školní jídelny pro žáky Základní školy v Dobiášově ulici. Jídelnu provozuje společnost 

PERSONNEL WELFARE, s. r. o. Dodatkem vzroste výše nájemného zhruba o 80 tisíc korun. 

V  budově školy má nájemce pronajaty nebytové prostory o výměře 1106 m2, včetně vybavení a 

gastrotechnologického zařízení. Nájemce Personnel Welfare, s.r.o., aktuálně hradí nájem ve výši 129 

036 Kč ročně.  Schválený dodatek upravuje výši nájemného. „Statutární město Liberec se dohodlo na 

zvýšení nájmu na částku 210 140 Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2016. Nájemné bylo dosud příjmem 

základní školy Dobiášova,“ popisuje Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, kulturu 

a cestovní ruch a doplňuje: „Po vzoru ostatních nájemních smluv v oblasti školního stravování by od 

ledna mělo být příjmem rozpočtu města.“ Výši nájmu město upravilo s aktuálními hospodářskými 

poměry a také s ohledem na výši nájemného placeného ostatními soukromými poskytovateli školního 

stravování. „Jde o to, aby nedocházelo k výraznému nesouladu při poskytování srovnatelných služeb 

různými poskytovateli,“ vysvětluje Langr.  

Dodatek upravuje výši nájemného a také vztahy při případném skončení nájmu. „Dohodli jsme se, že v 

případě vyřazení stávajícího zařízení bude nájemce pořizovat nové zařízení na své náklady a do svého 

vlastnictví,“ uvedl náměstek Ivan Langr. V případě ukončení nájemní smlouvy pak budou mít obě 

smluvní strany opční práva koupě a prodeje k novému zařízení a vybavení. Doba nájmu se nemění, i 

nadále zůstává nájemní smlouva v režimu doby neurčité, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. PERSONNEL 

WELFARE, s. r. o. zajišťuje stravování pro ZŠ Dobiášova, ZŠ Broumovská a MŠ Dětská. 

 

Síť mateřinek bude mít v reakci na chystanou novelu školského zákona novou podobu 

Bod č. 21: Záměr reorganizace sítě mateřských škol zřizovaných SML 

Budoucí záměr reorganizace sítě 31 mateřských škol na území města postoupili liberečtí radní 

k projednání zastupitelstvu města. Návrh je vyvolán chystanou novelou školského zákona, která mj. 

zavede povinné předškolní vzdělávání do posledního ročníku MŠ, ale především tzv. spádové obvody 
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po vzoru škol základních. Spádové obvody jsou ale se současnou sítí libereckých mateřských škol 

neslučitelné. Město se proto souběžně snaží dosáhnout toho, aby ministerstvo školství od svého plánu 

upustilo. To by pak automaticky znamenalo zachování sítě 31 libereckých MŠ v plné šíři. 

„Liberecké mateřské školy, tak jak jsou po městě rozmístěny či jakou mají velikost, nejsou na zřízení 

jednotlivých spádových obvodů uzpůsobeny. Pokud se navrhovaný zákon nezmění, nebo nenajdeme 

jiné řešení, nezbyde nám než školy reorganizovat, tedy je spojit do větších celků. I v takovém případě 

ale chceme udělat vše pro to, abychom v mezích možností co nejvíce zachovali finanční autonomii a 

vzdělávací zaměření současných školek i určitou možnost rodičů si v rámci spádu školku, resp. její 

detašované pracoviště vybrat,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a 

kulturu Ivan Langr. 

Na základě doporučení rezortu školství radní souhlasili s návrhem úpravy sítě MŠ v podobě 10 + 3, což 

by znamenalo 10 nových celků mateřských škol s odloučenými pracovišti a tři nové integrované ZŠ a 

MŠ ke stávající ZŠ a MŠ Barvířská. „Musím zdůraznit, že v první řadě jsme hledali taková řešení, která 

vyhoví novele zákona, tedy budou připravena na zavedení spádových obvodů. Posléze jsme z nich volili 

tu optimální variantu, která podle nás přináší nejvíce pozitiv a zároveň je zatížena nejmenší mírou rizik. 

Náš návrh automaticky neznamená, že takto školy skutečně reorganizujeme. Naopak, předkládáme jej 

zastupitelstvu jen jako budoucí záměr, takže v případě změny zákona či jeho neschválení od něj můžeme 

i za tři čtyři měsíce snadno ustoupit, aniž bychom do sítě škol už jakkoli sáhli,“ uvedl náměstek Langr. A 

dodal: „V získaném čase chceme pracovat na detailnějších analýzách a možných modifikacích zvolené 

varianty, které už ostatně přirozeně vznikají. Osobně ale věřím, že se podaří ministerstvo či poslance 

přesvědčit, že buď myšlenku spádových obvodů zcela opustí, nebo je do zákona zavedou jen jako 

dobrovolné.“ 

 

V Liberci by s podporou státní dotace měly vzniknout dva předškolní kluby pro děti  

ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí 

Bod č. 22a: Projektový záměr - Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci 

Statutární město Liberec předloží v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti 

inkluzivního vzdělávání projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“. Realizačními 

partnery projektu budou Technická univerzita v Liberci, liberecká pobočka organizace Člověk v tísni a 

společnost ITveSkole.cz. Projektový záměr, který reaguje na nedávno zpracovanou „Analýzu sociálně 

vyloučených lokalit a ubytoven na území města“ a rovněž na letošní „Draft dalšího rozvoje 

předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020“, již odsouhlasili liberečtí radní. 

„Ministerstvu předložíme tříletý projekt s  rozpočtem cca 29 milionů korun a předpokládaným podílem 

města ve výši 1,45 milionu korun. Cílem projektu je připravit děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí na předškolní vzdělávání a podpořit jejich začlenění do hlavního vzdělávacího 

proudu. S tím samozřejmě souvisí i důraz na vzdělání pracovníků, kteří by s těmito dětmi měli umět 

efektivně pracovat,“ konstatoval Ivan Langr s tím, že alokované prostředky v rámci této výzvy 

inkluzivního vzdělávání činí 700 milionů korun. 

V rámci projektu začnou na území města fungovat dvě nízkoprahová centra pro děti ve věku od 3 do 6 

let, jedno v gesci organizace Člověk v tísni a druhé v gesci společnosti ITveSkole.cz. „Půjde vlastně o 

předškolní kluby, které budou nabízet neformální způsob předškolního vzdělávání. Obě zařízení budou 
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v rámci adaptačního procesu spolupracovat s mateřskými školami a je samozřejmé, že projekt bude 

pracovat i s rodiči,“ uvedl náměstek Langr s tím, že podpora práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného 

a kulturně odlišného prostředí bude pokračovat i na základních školách, a to posílením pozic školních 

asistentů, psychologů a speciálních pedagogů. Vzdělávání pracovníků předškolních klubů a učitelek 

pěti zapojených mateřských škol bude zajišťovat Technická univerzita v Liberci. 

 

Rada města jmenovala členy dozorčích rad sedmi neškolských příspěvkových organizací 

Bod č. 22d: Jmenování členů dozorčích rad příspěvkových organizací neškolského typu SML 

Radní jmenovali členy nově zřízených dozorčích rad Divadla F. X. Šaldy, Zoologické zahrady Liberec, 

Botanické zahrady Liberec, Naivního divadla Liberec, Dětského centra Sluníčko, Centra zdravotní a 

sociální péče a Komunitního střediska Kontakt. Své zastoupení získaly koaliční i opoziční zastupitelské 

kluby a také Liberecký kraj. Tří až pětičlenné dozorčí rady by mohly začít pracovat ještě letos. 

„Dozorčí rady, zřízené usnesením rady města z 15. září letošního roku, budou fungovat jako poradní a 

iniciační orgány rady města v oblasti financování, hospodaření a rozvoje jednotlivých příspěvkových 

organizací. Aby mohly dozorčí rady efektivně vykonávat svou činnost, budou se podílet na zpracování 

základních analytických a strategických dokumentů. V první řadě jde zejména o vnitřní audit činnosti 

organizací, hospodaření a využívání lidských zdrojů, dále analýzu vnitřního zadlužení organizací a také 

tzv. strategickou politiku zřizovatele, která by měla stanovit minimálně střednědobé cíle a priority PO, 

jejich monitorování a vyhodnocování,“ komentoval náměstek primátora pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr s tím, že dozorčí rady mají vnést do správy velkých příspěvkových 

organizací města nový prvek kontroly a také účinnou vzájemnou komunikaci. 

Obsazení dozorčích rad odpovídá nominacím jednotlivých politických klubů. Poměr mezi koaličními a 

opozičními členy je 11:10. V dozorčích radách obou divadel a obou zahrad je politické zastoupení 

paritní, v Dětském centru Sluníčko a Komunitním středisku Kontakt má převahu koalice ZpL + ANO 

(Sluníčko a Kontakt) a v CZaSP má převahu koalice. Zastoupení jednotlivých klubů zhruba odpovídá 

volebním výsledkům: ZpL 6x, ANO a SLK 5x, ODS a KSČM 2x, TOP09 1x. Ze sedmi předsedů dozorčích 

rad má 4 místa koalice a 3 místa opozice. Ve čtyřech kulturních příspěvkových organizacích je po 

jednom místu v dozorčí radě blokováno pro zástupce Libereckého kraje, který ze svého rozpočtu 

podporuje obě divadla a od roku 2016 by měl přispívat i na provoz Zoologické zahrady a Botanické 

zahrady Liberec. 

 

Aktualizovaný harmonogram pořízení nového územního plánu počítá s besedami  

a veřejným projednáváním v říjnu a listopadu 2016 

Bod č. 29a: Aktualizace harmonogramu pořízení nového územního plánu Liberec 

Radní souhlasí s aktualizací harmonogramu pořízení nového územního plánu města Liberec, jehož 

návrh nyní zpracovává společnost Saul s.r.o. Upravený harmonogram bude předložen ke schválení 

zastupitelstvu města v prosinci. Harmonogram počítá s cca půlročním posunem termínů jednotlivých 

etap. Znamená to, že besedy s veřejností se uskuteční v říjnu příštího roku a veřejné projednání 

upraveného návrhu územního plánu pak během listopadu. Termín vydání územního plánu pak bude 

záležet na počtu připomínek k prezentovanému návrhu. 
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K aktualizaci stanoveného harmonogramu, schváleného zastupitelstvem letos v dubnu, dochází 

s ohledem na dosavadní vývoj prací v rámci pořizování nového územního plánu. „V době schvalování 

harmonogramu například nebyly známy podmínky smlouvy s projektantem. Smlouvu se společností 

Saul s.r.o. město podepsalo 7. října a od 11. listopadu, kdy byla předána všechna podkladová data, má 

projektant na zpracování návrhu nového územního plánu dvanáct týdnů. Hotovou dokumentaci tedy 

budeme mít k dispozici v únoru příštího roku, což samozřejmě znamená posun termínů všech 

navazujících etap,“ uvedla náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 

prostředí Karolína Hrbková. 

Pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu schválilo zastupitelstvo města letos v červnu. 

Tím byla ukončena příprava opakovaného veřejného projednání podle původně plánovaného 

harmonogramu a byla zahájena příprava zcela nového návrhu územního plánu, který bude znovu 

projednán na společném jednání a veřejném projednávání. Ještě před říjnovým podpisem smlouvy 

s projektantem proběhly v letních měsících workshopy určené zastupitelky Karolíny Hrbkové s mnoha 

odborníky v oblastech týkajících se územního plánování a rozvoje města. 

 

Liberec se zapojí do projektu VIA SACRA a stane se jeho hlavním koordinátorem 

Bod č. 44b: Schválení názvu a nákladů na projekt VIA SACRA - příspěvek k zachování a propagaci 

společného kulturního dědictví 

Město se vlastním projektem připojí k již 10 let trvajícímu přeshraničnímu projektu VIA SACRA, který 

propojuje nejvýznamnější sakrální památky v Euroregionu Nisa. Liberec se navíc stane koordinačním 

centrem pro všechna další zastavení na české straně a zároveň hlavním komunikačním uzlem mezi 

všemi třemi státy. Radní nyní schválili název projektu „VIA SACRA - příspěvek k zachování a propagaci 

společného kulturního dědictví“ a také rozpočet, který počítá s celkovými náklady ve výši 7 576 622 Kč 

a kofinancováním města ve výši 757 674 Kč. Samotný projekt by měl být schválen v roce 2016 a potrvá 

3 roky. 

Nové zastavení na cestě VIA SACRA vznikne při kostelu Nalezení sv. Kříže a nabídne prezentaci této 

unikátní barokní stavby včetně Mariánského sloupu a dalších památek, jako Boží hrob či křížová cesta. 

„Projekt nám umožní i realizaci některých dlouhodobě plánovaných akcí. Dojde k restaurování 

Mariánského sloupu z dílny Matyáše Brauna, který by měl podle posudku restaurátora vyjít na cca 1,5 

milionu Kč, a k prodloužení turistických tras v centru města na vertikálu Zámek – Radnice – Kostel sv. 

Antonína Velikého - Valdštejnské domky – Kostel Nalezení sv. Kříže. Významnou akcí bude i renovace 

Městského informačního centra s rozpočtem cca 900 tisíc Kč. Současný stav infocentra totiž nevyhovuje 

potřebám a rozsahu poskytovaných služeb,“ komentoval náměstek primátora pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.  

Liberec by se měl v rámci projektu prezentovat jako křižovatka tří náboženství – katolického s kostelem 

Nalezení sv. Kříže, evangelického s kostelem na Náměstí Českých bratří, demolovaném normalizačním 

režimem v roce 1976, a judaismu s nacisty vypálenou synagogou (1938). Mezi nejvýznamnější 

zastavení na cestě VIA SACRA patří Žitava (postní plátna), kláštery Marienthal a Mariastern, Karpacz 

(kostel Wang), Jawor (UNESCO), Jelení Hora (kostel sv. Kříže) a mnohé další celoevropsky významné 

stavby. Na české straně jsou pak významnými místy Český Dub (johanitská komenda sv. Zdislavy), 

Hejnice (kostel Navštívení Panny Marie), Rumburk (loretánská kaple s ambitem), Jablonné v P. (bazilika 

sv. Vavřince a sv. Zdislavy) či Mnichovo Hradiště (kaple sv. Anny). 


