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Liberec 24. června 2015 

 

Tisková zpráva 
po 4. mimořádné schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála dvacet bodů měla na svém programu 4. mimořádná schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v pondělí 22. června 2015. 

 

Dříve Pivovarská, nyní Vinařská. Sedm zastávek MHD změní názvy  

Bod č. 7: Změna názvu zastávek MHD 

Šest zastávek městské hromadné dopravy změní od 1. září 2015 své názvy. O změnu žádají dopravní 

podnik samotní občané města, ale například i Technická univerzita v Liberci. Ta navrhla přejmenovat 

autobusovou zastávku Stodolní na Univerzitní koleje a pro zastávku Svobody doporučuje nový název 

Technická univerzita. „Zajímavý přesun názvů nastane u zastávky Pivovar na tramvajových linkách 5 a 

11, ta se totiž změní na zastávku Pivovarská, zatímco nynější Pivovarská na autobusové lince 59 dostane 

nový název Vinařská,“ uvedl náměstek primátora technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Přejmenování se dotkne i dalších zastávek na tramvajových linkách: nynější Ústav sociální péče nově 

ponese aktuálnější název Sídliště Nové Vratislavice a zastávka Proseč škola, kde dnes poblíž už žádná 

škola nesídlí, dostane název Za tratí.  

Všechny návrhy změn názvů zastávek posoudil jak Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 

tak i Komise dopravní statutárního města Liberec. Přejmenování schválili na své poslední schůzi 

liberečtí radní. 

 

Dotační fond zjednoduší systém rozdělování dotací 

Bod č. 10: Záměr zřízení dotačního fondu 

Město Liberec hodlá zřídit jednotný Dotační fond, který má sjednotit, zpřehlednit a zjednodušit 

současný systém více samostatných fondů a pravidel pro přidělování peněz. Záměr zřízení fondu, který 

pod sebe začlení všech osm stávajících fondů, schválili městští radní a projednávat jej bude ještě 

zastupitelstvo. Smyslem tohoto kroku je, aby finanční podpora ze strany města směřovala do 

prioritních oblastí, zmenšily se nepoměry mezi velikostí jednotlivých fondů, a také aby se co nejvíce 

zjednodušil proces pro žadatele. 

„Jedním ze záměrů je posílení Kulturního fondu, který byl dlouhodobě na okraji zájmu a vzniknout by 

měly i některé nové fondy, například pro podporu volnočasových aktivit. Cílem je také celý proces 
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hodnocení zjednodušit a zejména vyhlašovat výzvy již na podzim, aby neziskové organizace již na 

začátku roku věděly, zda byl projekt podpořen, a aby peníze získaly nejpozději v únoru a nikoliv až 

v polovině roku, jak tomu bylo  doposud,“ informoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický 

rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Dotační fond by měl mít nové členění na více oblastí. Vedle dosavadních fondů (Sportovní, Kulturní, 

Ekologický, Vzdělávací, Zdraví) by měly vzniknout nové dílčí fondy (Sociální, Volnočasových aktivit, 

Požární, Zahraniční, Rezervní). Jednotlivé dílčí fondy budou mít i nadále své správní rady. Správní radou 

celého fondu pak bude rada města. Statut a jednací řád by byl pro všechny fondy stejný.  

Návrh počítá s podstatným omezením takzvaného Black listu. U všech projektů by platilo, že v případě 

drobných formálních pochybení či překročení termínů, bude nově vytvořena například týdenní lhůta, 

ve které se tajemník daného fondu pokusí případné problémy odstranit s příjemci dotací. 

 

Liberec hledá cestu ke snížení ceny tepla  

Bod č. 14a: Řešení systému centrálního zásobování teplem na území SML – určený k dalšímu 

rozpracování 

Město Liberec společně s Teplárnou Liberec rozjíždějí projekt, na jehož konci mají být levnější dodávky 

tepla do více než šestnácti tisíc libereckých domácností. Jedním z hlavních cílů je, aby teplo z teplárny 

bylo za rozumnou, konkurenceschopnou cenu pro koncové spotřebitele. Proto je potřeba nabídnout 

Liberečanům stabilní, komfortní a cenově přijatelné služby dodávek tepla při zachování kvality ovzduší. 

Řešení centrálního zásobování teplem patří mezi priority současného vedení města.  

Projekt s názvem GreenNet staví na odběru tepla ze spalovny Termizo, která dokáže produkovat 

cenově konkurenceschopné teplo a zároveň městu řeší velkou část odpadového hospodářství. 

„Zásadní pro celou budoucnost systému centrálního zásobování teplem je jeho revitalizace. Ta spočívá 

jak ve výrazných úpravách samotného zdroje tepla, tak i jeho parovodních rozvodů, kde dochází ke 

značným tepelným ztrátám,“ řekl náměstek primátora technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Pro revitalizaci teplárenské soustavy v Liberci se nabízí využití dotací ze dvou operačních programů – 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Životní prostředí. Oba tyto programy jsou první, které 

eurokomisaři v Bruselu České republice schválili pro roky 2014–2020. Příležitosti, které mohou 

nabídnout tyto programy dotační podpory, by zvýšily účinnost plánovaných investic v podobě vysoce 

efektivních a ekologických dodávek tepla. 


