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Liberec 22. dubna 2015 

 

Tisková zpráva 
po 8. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více jak 50 bodů měla na svém programu 8. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 21. dubna 2015. 

 

Dotace od města poputují na pomoc ohroženým rodinám s dětmi, potravinové bance  

a Českému červenému kříži 

Bod č. 22: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 

spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí "Komplexní odborná ambulantní a terénní 

pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji" 

Bod č. 23: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části 

nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 

Bod č. 24: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části 

nákladů činnosti Potravinové banky Liberec, o. s. 

Třem organizacím, které poskytují sociální služby občanům Liberce, hodlá statutární město Liberec 

uvolnit ze svého rozpočtu finanční příspěvky v celkové výši 355 tisíc korun. Přidělení dotací již schválili 

městští radní, konečné slovo budou mít zastupitelé. 

Město se rozhodlo podpořit Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje (CZP LK), které 

požaduje 75 tisíc korun na spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní 

odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“. Získání dotace 

od města je jednou z podmínek ministerstva, aby Centrum mohlo projekt realizovat. Díky projektu, 

který se osvědčil už v minulých dvou letech, je možné rodinám z evidence sociálně-právní ochrany 

dětí poskytovat komplexní pomoc s cílem zabránit dalšímu prohlubování ohrožení, ve kterém se tyto 

rodiny nacházejí. Jedná se například o poskytování odborné psychologické a právní podpory a 

podpory v oblasti financí.  

I v letošním roce chce statutární město Liberec finančně pomoci Potravinové bance Liberec a 

podpořit tak boj proti plýtvání potravinami. Občanské sdružení je finančně zcela závislé na 

příspěvcích a darech a předpokládané náklady na provoz pro letošní rok činí 450 tisíc korun. Liberečtí 

radní odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 180 000 korun. Potravinová banka působí v Liberci od 

roku 2013 a sídlí v budově bývalé pošty v ulici Pionýrů v Rochlici. Banka získává přebytky potravin od 

obchodních řetězců, organizací nebo výrobců a předává je zdarma chudým a potřebným lidem 

prostřednictvím sítě místních neziskových organizací. V současnosti banka spolupracuje s šestnácti 

organizacemi poskytujícími sociální služby na území Liberce pro zhruba 500 klientů. 
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Rovných 100 tisíc korun by mohl od města získat Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec. 

Žádá o finanční podporu na služby a činnosti, které v souladu se svými cíli a posláním poskytuje 

občanům celého Libereckého kraje. Červený kříž provozuje ošacovací středisko a humanitární sklad, 

poskytuje výukovou a vzdělávací činnost v oblasti první pomoci a bezpečnosti, dále humanitární, 

zdravotnickou a posttraumatickou pomoc a provádí zdravotnické a záchranářské služby. 

„Dotacemi chceme podpořit část sociálních služeb pro specifické a ohrožené skupiny obyvatel města. 

V případě CZP LK jde o jednorázový příspěvek na spolufinancování projektu na sociálně-právní 

ochranu dětí (ohrožené rodiny s dětmi v Liberci). U ČČK a Potravinové banky pak jde o zavedení 

systému dlouhodobé podpory města k poskytování služeb zajišťujících základní životní potřeby 

ohrožených skupin (bezdomovci, senioři, dlouhodobě nemocní aj.) – ošacení a potraviny. ČČK tedy 

příspěvek použije především na provoz ošacovacího střediska spojeného se službami humanitárního 

charakteru, Potravinová banka pak na provoz stejnojmenného zařízení, které v současnosti poskytuje 

služby šestnácti dalším organizacím,“ řekl náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch 

Ivan Langr. 

 

Město zachrání fotbalový areál pro amatérské sportovce a školáky. Vykoupí jej  

Bod č. 31: Záměr výkupu nemovitostí – areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. 

Fotbalovému stadionu ve Vesci, který je nyní v majetku TJ Sokol Doubí, hrozí vzhledem k dluhu ve 

výši cca 8 milionu korun kvůli nezaplacené dani z příjmu právnických osob z roku 2007 exekuce. Aby 

nedošlo k tomuto černému scénáři a mohla být i nadále zajištěna veřejná přístupnost hřiště, rozhodli 

se radní města vyhovět žádosti dosavadního majitele stadionu a schválili záměr výkupu této 

nemovitosti do majetku města. Za sportovní areál by město mělo zaplatit celou dlužnou částku. 

Vedení města se už přitom předběžně dohodlo s věřitelem, Finančním úřadem v Liberci, na ročních 

splátkách, rozložených do období od července roku 2015 do října roku 2018. V případě čtyř ročních 

splátek by výše splátky činila cca 2,008.792,- Kč.  

Zastupitelům bude záměr výkupu předložen již v dubnu. Pokud s ním budou souhlasit, bude 

připraveno detailní znění příslušných smluv, a konečné rozhodnutí by mělo padnout v květnu. 

Provozovatelem areálu by i v budoucnu měla zůstat TJ Sokol Doubí.  

„Je to jeden z kostlivců, který na nás vypadl z minulosti. Tělovýchovná jednota sice získala výměnou za 

své předchozí pozemky nový areál, ale nikdo tehdy nepamatoval na zaplacení daně z příjmu. 

Nechceme riskovat, že by stadion v exekuční dražbě koupil někdo na spekulaci, proto navrhujeme toto 

řešení. Příznivé je i to, že můžeme zaplatit ve splátkách a ne najednou. K tomu je navíc důležité, že za 

8 milionů bychom nový stadion nikde nevybudovali,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, 

strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. Hřiště využívá také ZŠ Česká a mnoho dalších libereckých 

sportovních oddílů.  

Podle znaleckého posudku dosahuje tržní hodnota nemovitostí 28,300.000,- Kč. 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.  
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Exekuce by podle vedení TJ Sokol Doubí způsobila faktický zánik tělovýchovné jednoty, která patří 

mezi nejstarší na Liberecku (založena v roce 1922). 

 

Město přispěje na provoz koupaliště Vápenka 

Bod č. 46: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

na provoz koupaliště Vápenka 

Dotaci ve výši 200 tisíc korun poskytne statutární město Liberec provozovateli koupaliště Vápenka. 

Příspěvek poslouží na úhradu provozních nákladů koupaliště v letošní sezoně, nový nátěr bazénu a 

drobné opravy. Dotaci a následné uzavření smlouvy musí ještě schválit zastupitelstvo města. S 

částkou již počítal schválený rozpočet města na rok 2015. 

„Dotací pro koupaliště Vápenka pokračujeme v dlouhodobé podpoře sezónní veřejné služby (letní 

koupaní a rekreace) pro obyvatele města. Liberec má v současnosti jediné umělé koupaliště na 95 tisíc 

obyvatel, druhé je pak umístěno v obvodu Vratislavice,“ vysvětlil náměstek pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Smlouva zavazuje majitele koupaliště dodržet při provozování několik podmínek. Otevřeno bude od 

6. června do 15. září 2015 denně v době od 10.00 do 19.00 hodin. Provozovatel není povinen otevřít 

koupaliště pouze v případě, nedosáhne-li teplota vzduchu alespoň 20°C. Na koupališti bude zajištěna 

možnost umístění a uzamčení jízdních kol pro návštěvníky. 

Koupaliště Vápenka v Liberci bylo postaveno v roce 1933 a je pravděpodobně nejstarším betonovým 

koupalištěm v tehdejším Československu. Nachází se v Liberci – Horním Růžodole, nedaleko 

tramvajové zastávky ve směru z centra na Ještěd. Pro návštěvníky jsou k dispozici travnaté 

odpočinkové plochy, dětské hřiště, brouzdaliště, občerstvení a hlavní bazén o rozměrech 50×25 

metrů. Koupaliště má svého zdravotníka. Nechybí místnost první pomoci, sprchy, převlékárny a WC. 

Koupaliště je v soukromém vlastnictví. 

 

Radní odklepli zřízení Fondu rozvoje, který bude efektivněji spravovat investiční peníze 

Bod č. 47: Zřízení Fondu rozvoje 

Lepší plánování a koordinaci investiční činnosti města a jeho organizací, stejně jako větší 

transparentnost a efektivitu investiční činnosti. To všechno si město slibuje od nového Fondu rozvoje, 

jehož zřízení již posvětili liberečtí radní. Zastupitelé budou o něm jednat již na svém dubnovém 

zasedání. 

„Fond rozvoje, který navazuje na novou strukturu rozpočtu, bude zahrnovat 3 dosavadní investiční 

fondy a k tomu ještě 9 nových dílčích fondů. Každý z nich bude mít svůj vlastní účet,“ konstatoval 

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

Záměr zřízení nového fondu projednala rada města již v únoru, kdy jej schválili i zastupitelé. Hned 

poté vznikla pracovní skupina s možností účasti všech zastupitelských klubů a do konečného statutu 

Fondu rozvoje se promítla i stanoviska a připomínky externích odborníků.  
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„Protože jde o jednu z klíčových věcí pro rozvoj města, bylo zapotřebí dát prostor i opozici. Proto jsme 

navrhli, že správní rada Fondu rozvoje bude složená ze zástupců všech politických stran, zastoupených 

v zastupitelstvu města. Osobně jsem rád, že se jednání o vzniku fondu rozvoje aktivně zúčastnili 

zástupci většiny opozičních stran,“ poznamenal Jan Korytář.  

Fond rozvoje bude sloužit statutárnímu městu Liberec, vybraným příspěvkovým organizacím 

zřizovaným městem a vybraným společnostem s majetkovým podílem města. Ročně by měl 

rozdělovat zhruba 100 – 200 milionů korun.  

Přehled dílčích fondů v rámci Fondu rozvoje:  

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení 

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 

Fond pro opravy a vybavení komunikací 

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 

Fond pro výkupy nemovitostí 

Fond pro rozvoj sociálního bydlení 

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 

Fond pro opravy a vybavení ostatní 

Fond pro kofinancování evropských projektů 

Fond pro informační technologie  

 

Město jednorázovým peněžitým darem podpoří pořádání oblíbených Farmářských trhů 

Bod č. 47b: Forum Liberec s.r.o. - peněžitý dar na podporu pořádání Farmářských trhů v Liberci 

Pořádání tradičních Farmářských trhů, které si od roku 2011 získaly mezi Liberečany velkou oblibu, 

podpoří statutární město Liberec peněžitým darem ve výši 1,500.000 Kč. Rozhodli o tom liberečtí 

radní, kteří schválili jednorázovou darovací smlouvu mezi SML a společností Forum Liberec, s.r.o. O 

dotaci ale budou ještě jednat na nejbližším zasedání zastupitelé. 

Podle náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana Korytáře tento peněžitý 

dar narovná dlouhodobě neřešený problém, vyplývající z příslibu předchozího vedení města podílet 

se na pořádání Farmářských trhů. „V rámci jednání se společností Forum Liberec nebyla včas smluvně 

ošetřena sleva poplatku za zábor veřejného prostranství, nezbytná k tomu, aby zájem farmářů 

neomezila příliš vysoká cena pronajaté plochy. Cena pronájmu městských pozemků, na nichž se konají 

Farmářské trhy, je v letošním roce již na částce a 80 000 Kč za rok,“ informoval náměstek Jan Korytář 

s tím, že jde o plochu 497 m2.  

Farmářské trhy, které pořádá statutární město Liberec, se v krajském městě konají již 5. rokem, a to 

na obvyklém místě u Obchodního centra Forum Liberec. Regionální pěstitelé a výrobci nabízejí své 

produkty vždy od pondělí do soboty, a to již od 7. hodiny ráno.  
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Webové stránky města bude pro historické a výzkumné účely archivovat Národní knihovna 

Bod č. 48: Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů 

Webové stránky statutárního města Liberec budou bezplatně archivované Národní knihovnou České 

republiky, která je chce jako jeden z reprezentativních vzorků dlouhodobě uchovávat pro budoucí 

historické a výzkumné účely. Rozhodli o tom liberečtí radní, kteří schválili uzavření smlouvy o 

poskytování elektronických online zdrojů mezi SML a Národní knihovnou ČR. 

Spolupráce s Národní knihovnou přinese městu řadu výhod. „Obsah webu www.liberec.cz bude 

několikrát ročně bezplatně archivován v rámci projektu WebArchiv. Webové stránky města se také 

stanou součástí výběrového archivu českých webových zdrojů významných státních a soukromých 

institucí, kde budou mít potenciální historickou, kulturní či výzkumnou hodnotu. A krom toho se 

záznam o webu města stane součástí katalogu Národní knihovny a bude zařazen do České národní 

bibliografie,“ informoval primátor Tibor Batthyány. 

Na základě smluvní spolupráce se pak na webu města objeví logo „Stránky archivovány Národní 

knihovnou ČR“ a statutární město Liberec bude na stránkách www.webarchiv.cz uvedeno v seznamu 

spolupracujících vydavatelů. 

 

 

  

http://www.liberec.cz/
http://www.webarchiv.cz/

