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Liberec 15. června 2016 

 

Tisková zpráva 
po 12. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Téměř devadesát bodů měla na svém programu 12. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 14. června. 

 

Rozpočtová opatření počítají s výdaji na řadu prioritních projektů 

Bod č. 4: Návrh rozpočtového opatření č. 3A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 

Bod č. 6: Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016 

Nové výdaje na projektové dokumentace a studie několika zásadních projektů, jako je rekonstrukce 

plaveckého bazénu (2 900 000 Kč), sociální bydlení (1 700 000 Kč), Centrum aktivního života (2 700 000 

Kč) či autobusový terminál (1 400 000 Kč), schválili v rámci dalších rozpočtových opatření liberečtí 

radní. Další schválené výdaje poputují například na separovaný sběr odpadů (3 800 000 Kč) nebo na 

správu zeleně Technickými službami města Liberce (3 800 000 Kč). Všechny výdaje jsou pokryty příjmy 

a financováním. 

Ve schválených rozpočtových opatřeních, která upravují aktuální příjmy a výdaje města, jsou zahrnuty 

také přijaté dotace včetně neinvestiční dotace z Úřadu vlády na podporu terénní práce (194 811 Kč). 

V příjmech a výdajích se mj. promítá finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2015, kdy město 

po několika letech hospodařilo s přebytkem ve výši 78 milionů Kč. „V roce 2015 bylo naším cílem 

dosáhnout na konci roku přebytku a to se podařilo. Tyto peníze tak můžeme využít letos např. na 

přípravu dokumentací na klíčové investice města. Město má vybrané investiční a dotační priority a tak 

by dokumentace za miliony neměly skončit „v šuplíku“, jak se dělo leckdy v minulosti,“ komentoval 

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

 

Město plánuje stavební úpravou navýšit kapacitu ZŠ Broumovská o 135 dětí 
Bod č 23: Vypsání výběrového řízení na ZŠ Liberec, Broumovská - úpravy pro navýšení kapacity 

 

Úterní rada města odsouhlasila zadávací podmínky k veřejné zakázce pro výběr zhotovitele stavby za 

účelem navýšení kapacity základní školy Brumovská. „Stavební úpravy plánované v této zakázce by 

umožnily rozšířit kapacitu školy tak, aby jí mohlo navštěvovat o 135 dětí víc. To je vzhledem ke stále 

rostoucímu počtu školáků dobrá zpráva,“ řekl primátor města Liberce Tibor Batthyány. 
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Do zadávacího řízení na stavební úpravy v rámci dotační akce s názvem „Rekonstrukce a stavební 

úpravy ZŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“ jsou osloveni tito zhotovitelé: HAVAX, a. s., 

TERMIL, a. s., STAVO-UNION, stavební společnost s.r.o., BREX, spol. s r.o.,  HAUSTAV s. r. o. a A. STAVBY 

s. r. o. 

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy administrativního pavilonu základní školy Broumovská. „Jde 

především o stavební práce spojené se změnou opláštění části objektu, výstavbou sociálního zázemí ve 

vnitrobloku školy, úpravy podlahových a stropních konstrukcí objektu, úpravy rozvodů vody, odpadů, 

topení, odvětrání, elektroinstalaci, a také montážní práce spojené s dodávkou interiérů učeben,“ 

vyjmenovává náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky je 9 800 000 Kč bez DPH. Rekonstrukce by měla trvat deset měsíců. 

 

O jesle se bude starat Centrum zdravotní a sociální péče Liberec  
Bod č. 24: Změna zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p.o. 

Provoz jeslí bude v Liberci od září zajišťovat městská příspěvková organizace Centrum zdravotní a 

sociální péče Liberec, pod které v krajském městě spadá pečovatelská služba. Potřeba je změnit 

zřizovací listina této organizace, o tom po radních ještě rozhodnou zastupitelé. 

Doposud jesle provozovalo Dětské centrum Sluníčko, které však od 1. září letošního roku přechází pod 

Liberecký kraj, výměnou za původně krajský Dům dětí a mládeže Větrník. Odbor školství a sociálních 

věcí navrhl, aby provoz jeslí vykonávala příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče 

Liberec, která jesle už dříve provozovala, a sice do 31. 8. 2009. 

„V praxi to bude tak, že jesle zůstanou na současném místě v Holečkově ulici. Samozřejmě ale nemohou 

fungovat samostatně a jako jediná přijatelná varianta přichází v úvahu jejich včlenění pod Centrum 

zdravotní a sociální péče. Právě pod touto organizací kdysi liberecké jesle začaly fungovat. Veškerý 

majetek sloužící k provozování jeslí nadále zůstane v majetku města,“ vysvětlil už dříve náměstek 

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

 

Město podpoří provoz hospice, potravinové banky a protidrogové služby  

Bod č. 29: Poskytnutí dotace Most k naději 

Bod č. 30: Poskytnutí dotace Potravinové bance v Liberci 

Bod č. 31. Poskytnutí dotace Hospicová péče sv. Zdislavy 

Sérii dotací pro sociální služby odsouhlasili na svém 12. řádné schůzi liberečtí radní. Pokud se s nimi 

ztotožní i zastupitelé, využijí peníze z města obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy, 

nezisková organizace Most k naději a Potravinová banka Liberec. 

Město se rozhodlo podpořit Hospicovou péči sv. Zdislavy částkou 472.940 Kč. Společnost žádala o 

dotaci na úhradu nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice a terénní hospicové péče v letošním 

roce. Dotace poslouží na mzdy zdravotních sester, lékařů, nákup zdravotního režijního materiálu, 

energie a revize. 
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Organizaci Most k naději poputuje dotace ve výši 567.528 Kč na zajištění financování protidrogových 

sociálních služeb kontaktního centra v Liberci a terénních programů pro lidi ohrožené drogou. 

I v letošním roce chce město Liberec finančně pomoci Potravinové bance Liberec a podpořit tak boj 

proti plýtvání potravinami. Občanské sdružení je finančně zcela závislé na příspěvcích a darech. 

Liberečtí radní odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních nákladů. 

Potravinová banka zajišťuje v Liberci od roku 2012 prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb 

distribuci potravin lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Banka získává přebytky potravin od 

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

lidem prostřednictvím sítě místních neziskových organizací. V roce 2015 takto banka rozdělila více než 

58 tun potravin v hodnotě téměř 4 miliony Kč, které by jinak skončily v kontejnerech. V loňském roce 

odebíralo potraviny celkem 17 organizací a tyto organizace poskytly potravinovou pomoc 1 578 

osobám, a to buď formou potravinových balíčků (680 ks) nebo poskytnutím připravené stravy (54 500 

porcí). 

 

Neutěšenou situaci na odloučeném pracovišti MŠ Pastelka v Machníně vyřeší 

město převedením řídicích pravomocí na MŠ Stromovka 

Bod č. 32d: Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka - přesun odloučeného pracoviště 

Přetrvávající problémy na odloučeném pracovišti MŠ Pastelka v Machníně, které na straně rodičů 

eskalovaly peticí za odvolání ředitelky, chce město vyřešit přesunem řídicích pravomocí jinam. Školka 

v Machníně, která doposud spadá pod ostašovskou MŠ Pastelka, se tak od 1. září 2016 stane 

odloučeným pracovištěm MŠ Stromovka. 

Podle náměstka primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivana Langra obdrželo 

město od roku 2012 řadu podnětů, které opakovaně poukazovaly na různorodé problémy v řízení a 

fungování MŠ Pastelka včetně machnínského odloučeného pracoviště. Město se zabývalo všemi, 

některými pak také Česká školní inspekce. 

„Hlavním problémem v Machníně je jak vysoká fluktuace zaměstnanců, což ukazuje na nezdravé 

pracovní klima, tak špatná komunikace vedení MŠ s rodiči. Zjištěné problémy se mohou negativně 

projevit i u samotných dětí, které si příliš často musí zvykat na nové učitelky a na rozdíly v systému 

práce. A jako zřizovatel této veřejné školy jsme především povinni zajistit kvalitní výchovnou a 

vzdělávací činnost dětí,“ vysvětlil Ivan Langr, proč se město uchýlilo k převedení odloučeného 

pracoviště pod jinou mateřskou školu.  

Město dostalo v posledních dnech hned dvě petice – jednu za odvolání ředitelky, kterou podepsali 

rodiče prakticky všech dětí z Machnína, druhou na podporu ředitelky, kterou naopak podepsala 

významná část rodičů z Ostašova. „Jsem přesvědčen, že na kritiku práce vedení školy či její každodenní 

činnosti částí rodičů není možné reagovat pouhým přetlačováním s podporou dalších rodičů v zádech, 

ale výhradně oboustrannou komunikací a konstruktivním dialogem. Máme ve městě přes 50 školských 

zařízení a nikde obdobně vyhrocená situace není, protože ředitelé umějí tyto problémy adekvátně 

vyřešit. To, co navrhuji, je řešení dlouhodobé situace zcela mimořádným prostředkem, který snad 

povede k uklidnění atmosféry v Machníně a také uvolní ruce paní ředitelce k dalšímu řízení mateřské 

školy na hlavní budově v Ostašově,“ dodal Ivan Langr. 
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Převedení řídicích pravomocí odloučeného pracoviště v Machníně z MŠ Pastelka na MŠ Stromovka již 

odsouhlasili liberečtí radní, kteří schválili změnu zřizovacích listin a kapacit obou školek. V případě 

Pastelky se kapacita změní na 57 dětí a v případě Stromovky na 148 dětí. Všechny tyto kroky však ještě 

musí schválit zastupitelé. 

 

Tramvaje i náhradní autobusy budou během prázdninové výluky na zkoušku 

jezdit ve dvanáctiminutových intervalech 

Bod č. 49: Hromadný podnět občanů – změny jízdních řádů 

Několikatýdenní výluku si v termínu od 9. července do 21. srpna vyžádá oprava propadlého kolejiště 

v Jánské ulici a na Soukenném náměstí. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou tento 

termín po dohodě s gesčním náměstkem primátora Tomášem Kyselou využije ke zkušebnímu zavedení 

dvanáctiminutových intervalů spojů na tramvajové lince č. 3. Město i dopravní podnik tím reagují na 

hromadný podnět občanů, kteří požadují posílení spojů. 

V úseku Horní Hanychov – Rybníček bude podle výlukových jízdních řádů zachován provoz tramvají, 

zatímco v úseku Viadukt – Lidové sady bude jezdit náhradní autobusová doprava. Přestupním bodem 

mezi tramvajemi a autobusy bude zastávka „Nádraží“.  

„Zkušební dvanáctiminutové jízdní intervaly budou během oprav kolejiště platit jak pro tramvaje, tak 

pro náhradní autobusy,“ upřesnil náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš 

Kysela. 

Zkušební režim bude platit po celou dobu výluky. Poté se jízdní řády vrátí do původního režimu a 

zkušební posílení linky č. 3 se během září bude vyhodnocovat. 

 

Letní jízdní řády vyjdou vstříc občanům 

Bod č. 50: Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 7. 2016 

S účinností od 1. července vstoupí v městské hromadné dopravě v platnost letní jízdní řády. Z velké 

části budou stejné jako v létě 2015, ale dojde i na několik novinek, jimiž město spolu s Dopravním 

podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou vyjdou vstříc připomínkám občanů. Podobu letních 

jízdních řádů již schválili liberečtí radní. 

„Na základě akceptovaných připomínek občanů z loňského a letošního roku zachováme přes prázdniny 

posílené spoje linek č. 16, 18 a 26. Stejně tak vyhovíme připomínkám občanů z Harcova – Střelnice a od 

1. července místo nevyužívaného spoje linky č. 18 zavedeme ve 23:42 nový spoj linky č. 19 z Rudolfova. 

Vznikne tak nový okružní spoj, kdy ve 23:20 pojede z terminálu Fügnerova linka č. 18 a ve 23:42 

z Rudolfova linka č. 19,“ popsal náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš 

Kysela. 

Letní jízdní řády na linkách č. 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15 a 24 pak zůstanou shodné s těmi loňskými, 

standardně bez provozu posilových školních linek. 
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Druhé kolo dotací z kulturního fondu město vypíše v červenci  
Bod č. 56a: Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu a 

vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu 

 

Rada včera schválila a příští čtvrtek na červnovém zasedání Zastupitelstva města Liberec předloží 

úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu a vyhlášení 2. kola 2016 

dotačního programu. 

Pokud zastupitelstvo materiál schválí, pak bude druhé kolo dotačního programu vyhlášeno 18. 

července.  Dotační program z Fondu kultury a cestovního ruchu je určen na kulturní projekty na území 

města Liberce, které budou realizovány od října 2016 do března 2017. Například jednorázová 

představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové 

výtvarné počiny, umělecké performance a jiné. Dotace je zaměřena na zajištění realizace akce a na 

tvorbu a zajištění propagace. Rovněž může jít o opravu drobných objektů historického dědictví.   

„Zásadní je, že novým kolem pokryjeme i akce z přelomu roku a z prvních měsíců roku 2017, na což 

vzápětí naváže další dotační kolo. Pořadatelé akcí tak mohou své projekty konečně pečlivě plánovat po 

celé období 12 měsíců, aniž by byli nějak časově omezeni. Oproti prvnímu kolu se o něco zjednodušila 

pravidla posuzování projektů i samotný formulář žádosti, předem také nastavujeme pravidlo, že žadatel 

získá takovou výši dotace v %, jaké bude bodové ohodnocení jeho žádosti. Přičemž povinné minimum 

je 70 bodů. Přispěje to k větší předvídatelnosti rozhodování správní rady,“ uvedl Ivan Langr, náměstek 

primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu. 

Celkový finanční objem určený pro 2. kolo 2016 programu 5.2 Fondu kultury a cestovního ruchu činí 

765 000 Kč.  Maximální výše dotace na jeden projekt je 49 000 Kč. Lhůta pro podání žádosti je od 5. 

září do 21. září 2016. 

 

Areál na Ještědu potřebuje silného investora, doporučila hloubková kontrola 

Bod č. 60a: Sportovní areál Ještěd, a.s. - Výsledky Hloubkové kontroly hospodaření s prvky forenzního 

auditu za období 2012 – 2015 - manažerské shrnutí 

Liberečtí radní se seznámili s výsledky hloubkové kontroly hospodaření městské společnosti Sportovní 

areál Ještěd s prvky forenzního auditu za období 2012 – 2015. Kontrola proběhla v loňském roce a ve 

stručnosti lze shrnout, že ve společnosti nebyly nalezeny zásadní problémy na úrovni řízení. Společnost 

je personálně spíše mírně pod optimálním stavem a pro její hospodářské výsledky je naprosto zásadní 

vývoj počasí.  

V závěrech je konstatováno, že společnost plní nejen základní roli provozovatele sjezdového areálu, 

který má významný vliv na turistický ruch v celém regionu, ale také správce obrovského majetku, který 

byl zbudován především pro potřeby MS 2009 a pro samotné fungování areálu nemá význam, ale 

naopak generuje velkou část nákladů. Do budoucnosti je navrženo několik řešení, která vycházejí ze 

Strategie rozvoje SAJ. 

„Je třeba zdůraznit, že všechna navržená řešení s sebou nesou náklady na městský rozpočet, a bude 

třeba se rozhodnout, v jaké formě chceme areál nadále provozovat,“ uvedl náměstek primátora Tomáš 

Kysela. 
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Prověrka hospodaření mimo jiné posuzuje potřebné investice a rozvojové projekty do sjezdového 

areálu a uvádí doporučením pro další roky. Například pro další kvalitní přípravu tratí je klíčovou investicí 

pořízení nových roleb. Uvažuje se také o zvýšení atraktivity sjezdového areálu a konkurence 

schopnosti, a to například rozšířením večerního lyžování, propojením lanovky Pláně a Skalka nebo 

rozšířením a pozměněním trasy sjezdovky Skalka. „Ani obnovovací investice ani rozvoj sjezdového 

areálu však není SAJ schopen realizovat bez finanční podpory města. Náklady se pohybují v řádech 

desítek milionů korun,“ doplnil Tomáš Kysela. 

Doporučení auditu je jednoznačné: pokud má Ski areál Ještěd významně zvýšit svoji návštěvnickou 

atraktivitu pro zimní i letní provoz, vyžaduje vysoký objem investic nejen do sjezdových tratí, ale i do 

veškeré infrastruktury a volnočasových služeb, které jednak přilákají návštěvníky na dlouhodobější 

pobyty a také získají návštěvníky, kteří se budou rádi vracet. „Takovou komplexní investici může provést 

jen silný soukromý investor se zkušenostmi v oboru, který by měl být připraven komplexně pronajmout 

celý lyžařský areál i s můstky na dobu 20 až 30 let,“ řekl primátor Tibor Batthyány. 

 

Dobrovolní hasiči se mohou těšit na nový automobil, člun nebo přilby  
Bod č. 62: Přijetí účelové dotace na rok 2016 z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje. 

Přijetí dotací od Liberecké kraje v celkové výši 792.581 Kč na podporu výjezdových jednotek 

dobrovolných hasičů schválili liberečtí radní. V letošním roce podalo město Liberec celkem 6 žádostí o 

poskytnutí dotace. „Ve všech případech jsme byli úspěšní, pouze v jednom případě došlo ke krácení 

dotace z důvodu velkého počtu žádostí, tak aby bylo alespoň částečně vyhověno všem žádostem,“ 

informoval primátor Tibor Batthyány. 

Přímo z rozpočtu Libereckého kraje poputuje městu dotace ve výši 300 tisíc korun na pořízení nového 

devítimístného dopravního automobilu pro hasiče z Vesce. Předpokládaná cena činí 950 tisíc Kč včetně 

DPH, přičemž 450 tisíc Kč pokryje již schválená dotace od Ministerstva vnitra ČR. „Podíl města tak vyjde 

na 200 tisíc korun,“ doplnil primátor. 

Dalších 492.581 Kč získá město z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek 

požární ochrany obcí Libereckého kraje. Peníze využije na nákup 48 ks zásahových přileb, 10 ks 

radiostanic, člunu pro JSDH Růžodol I, 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů a na nákup příslušenství k 

nafukovacímu stanu pro JSDH Karlinky. 

 


