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Tisková zpráva 
po 21. schůzi Rady města Liberec  

 

Více jak 70 bodů měla na svém programu 21. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která 

se konala v úterý 5. prosince. 

 

Město plánuje rekonstrukci dalšího úseku tramvajové trati 
Bod č. 52: Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na vypracování PD a inž. činnost na TT (Viadukt - 
Kubelíkova) 
 
V nevyhovujícím stavu je úsek tramvajové trati mezi zastávkami Viadukt a Kubelíkova v Liberci. Město 

Liberec jako vlastník této trati proto zahájil přípravu k její rekonstrukci. Konkrétní rozsah prací určí 

projektová dokumentace, kterou si nyní nechá radnice zpracovat. Kompletní dokumentaci i navazující 

inženýrskou činnost vypracuje společnost Valbek spol. s r.o., která má s obdobnými projekty 

zkušenosti.  

 

Drahý provoz městských budov má být minulostí  
Bod č. 23: Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu – energetické úspory objektů Malého 
divadla v Liberci 
Bod č. 24: Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor objektu Základní 
školy a Mateřské školy Barvířská-Liberec 
Bod č. 25 - 28: Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Kaplického, 
ZŠ Orlí, ZŠ Švermova, ZŠ U Soudu 
 
Město Liberec pokračuje ve snaze snížit energetickou náročnost svých budov, a ušetřit tak nemalé 

náklady na jejich provoz. Nechá proto připravit projektové dokumentace a hodlá investovat do 

rekonstrukcí. Bude však usilovat o získání evropských dotací, které podíl města na opravy výrazně sníží.  

Radnice vytipovala hned několik objektů. Jedná se o obě budovy Malého divadla a školní budovy 

Barvířská, Kaplického, Orlí, Švermova a U Soudu. Všechny jsou podle aktuálního průkazu vyhodnoceny 

jako budovy s vysokou energetickou náročností. Stav těchto objektů už zmapoval spolupracovník 

města, externí energetik Daniel Kout. Bude spolupracovat na podkladech pro podání žádostí o dotace 

z Operačního programu Životního prostředí „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 

využití obnovitelných zdrojů energie“. 

„U všech budov je doporučeno zateplení fasády, výměna oken a případně i výměna střešní krytiny, často 

v havarijním stavu. Navržené je i nové úsporné LED osvětlení, doplnění regulace s dálkovým ovládáním 

každého radiátoru či rozdělení objektu na topné zóny se samostatně řízenou regulací a další opatření. 



Kvůli takzvaným tepelným mostům se jednak prodražuje vytápění budov, ale také vznikají v učebnách 

plísně,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

 

33 ředitelkám a ředitelům mateřských a základních škol končí funkční období 
Bod č. 31: Funkční období ředitelů MŠ a ZŠ (2012 – 2018) a záměr dalšího postupu 
 
V roce 2018 končí šestileté funkční období 19 ředitelkám mateřských škol a 13 ředitelkám a ředitelům 

základních škol, na začátku roku 2019 pak dalšímu řediteli ZŠ. Rada města v úterý vzala tuto skutečnost 

na vědomí a jednala o dalším postupu. 

 

Statutární město Liberec jako zřizovatel škol může na základě školského zákona vyhlásit konkurz na 

místa ředitelů s končícím funkčním obdobím, pokud tak neučiní, funkční období se automaticky 

prodlouží o dalších 6 let (2018 – 2024). „Radní ve shodě s výborem pro vzdělávání schválili, abychom 

ředitelkám mateřských škol prodloužili funkční období, ale u základních škol vyhlásili konkurzy. Chceme 

tak založit systémové řešení, aby ředitelé ZŠ dostali každých šest let prostor obhájit své vize, ale také si 

udrželi vysokou míru motivace pro tak manažersky důležitou a zodpovědnou funkci. V roce 2018 se 

tento postup dotkne prvních 14 ředitelů z 22,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a 

kulturu Ivan Langr. 

 

Rezort školství a sociálních věcí v průběhu posledních měsíců vedl individuální pohovory se všemi 33 

ředitelkami a řediteli škol, mapoval také situaci v jiných statutárních městech a krajích. „Statutární 

města uplatňují různé postupy, od automatického prodloužení, přes výběrové konkurzy až k těm 

plošným. Plošné konkurzy bude na svých středních školách v příštím roce vyhlašovat i Liberecký kraj, 

takže dvě největší samosprávy kraje v tomto budou postupovat jednotně,“ dodal náměstek Ivan Langr. 

 

Město Liberec jako zřizovatel vyhlásilo konkurzy na místa ředitelů mateřských a základních škol poprvé 

v roce 2012. Vyhlásit konkurzy musí zřizovatel vždy, pokud to navrhne Česká školní inspekce nebo 

školská rada. Město zřizuje celkem 30 mateřských škol, 22 základních škol a DDM Větrník. 

 

 

Město Liberec poskytne pět bytů lidem v akutní bytové nouzi 
Bod č. 40: Přidělení bytů v rámci projektu Housing first 
 
Rada města schválila přidělení pěti městských bytů lidem v akutní bytové nouzi, a to v rámci pilotního 

projektu Housing first, který zabydlování klientů vnímá jako základní lidskou potřebu a východisko pro 

důstojnou existenci (odtud název HF - bydlení především). Klienty přitom město vylosovalo na začátku 

listopadu ze skupiny zhruba 200 potřebných, kteří splňovali předem dané podmínky – vlastní příjmy (i 

z dávek), vlastnictví dokladů i půlroční afiliaci k Liberci jako území. 

Celkem šlo o pět bytů – po jednom ve velikosti 3+1, 2+1 a tři garsonky, které obdrží 2 rodiny s dětmi, 1 

partnerská dvojice a 2 jednotlivci. „Klienti nemají oproti ostatním žádné úlevy. Získají byt na rok, ale 

zároveň musejí souhlasit se zavedením tzv. zvláštního příjemce dávek, který zabezpečí přeposílání 

plateb za nájem z úřadu práce přímo na účet města; s intenzivní sociální prací poskytovanou buď 

pracovníky neziskového sektoru, nebo terénními pracovníky města; se zavedením a plněním 

splátkového kalendáře, mají-li u města nějaký dluh; a také s dodržováním pravidel sousedského 

soužití,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. „Pokud nájemníci 



nebudou některou z těchto povinností plnit, rozloučíme se s nimi velmi rychle, což jsme mj. pojistili i 

notářskou doložkou přímé vykonatelnosti u jednotlivých nájemních smluv,“ dodal náměstek Ivan Langr. 

V rámci sdílení praxe se 3 dalšími městy – Brnem, MČ Praha 7 a Benešovem – si rezort školství a 

sociálních věcí uložil pro následující 4 měsíce zabydlet dalších 7 nájemníků a zpracovat analytickou část 

nové koncepce bydlení města a navrhnout její strukturu.  

„Zabydlení je pouze prvním, nikoli však posledním v řadě kroků, resp. podpory. U mnoha klientů bude 

třeba od počátku budovat zásady finanční gramotnosti a také motivace najít si stabilní zaměstnání. I 

tady může pomoci samo město, pokud se v budoucnu dopracuje k systému prostupného 

zaměstnávání,“ doplnil náměstek Ivan Langr. 

 

Město stanovilo dlouhodobé cíle v jednání s teplárnou  
Bod č. 68: Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s. 

Rada města odsouhlasila dlouhodobé cíle, kterých chce město Liberec jako akcionář dosáhnout 

při jednání s Teplárnou Liberec a skupinou MVV. Radní také souhlasí se záměrem přípravy prodeje 

podílu města v teplárně. Hlavním cílem zůstává snižování ceny tepla pro občany Liberce a modernizace 

zastaralých a ztrátových parovodů.  

„Po letech, kdy si teplárna dělala s Liberečany, co chtěla (cena až 900 Kč/GJ, největší v republice) se 

nám podařilo cenu snížit na 660 Kč/GJ a teplárna potvrdila, že cena může být po modernizaci rozvodů 

i 550 Kč/GJ, což je cíl, ke kterému směřujeme. Je to jeden z výsledků dosavadních náročných jednání a 

našeho vytrvalého tlaku,“ zdůraznil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Jan Korytář. 

Hlavní cíle vyjadřuje projekt GreenNet, jehož hlavním přínosem má být výměna starých parovodů za 

nové horkovody, a tím i snížení enormních ztrát tepla na jeho přenosu z teplárny ke spotřebitelům, což 

by mělo mít pozitivní dopad na cenu tepla. Teplárna Liberec již získala na modernizaci první větve 

parovodů dotaci 70 mil. Kč. 

O záměru prodeje podílu města v Teplárně budou příští týden rozhodovat liberečtí zastupitelé. Nejde 

ještě o samotný prodej, ale pouze přípravu potřebných podkladů a informací, pokud by se město 

rozhodlo svůj podíl 30 % skutečně prodat. „Osobně podpořím prodej podílu v Teplárně, pokud 

se  nerozeběhne modernizace rozvodů. Nemá cenu, aby si město nechávalo podíl v podniku, který 

provozuje ztrátové parovody a není schopen zajistit jejich modernizaci. Bez modernizace parovodů 

nemá systém CZT v Liberci budoucnost,“ říká Korytář. 

Město chce dosáhnout také toho, aby už nemělo postavení druhořadého akcionáře, který se musí 

domáhat základních práv, zejména informací o smlouvách mezi Teplárnou Liberec a dalšími firmami ze 

skupiny MVV. „Jsem rád, že se nám podařilo domluvit setkání přímo se zástupci vedení koncernu MVV 

z německého Mannheimu, které by se mělo uskutečnit ještě do konce roku. Věřím, že pokud s nimi 

budeme moci komunikovat napřímo a nebudou dostávat jen zprostředkované informace, že se podaří 

v brzké době dosáhnout komplexní dohody mezi městem Liberec, MVV a Teplárnou Liberec o vyřešení 

sporných záležitostí a celkové budoucnosti systému CZT v našem městě,“ uvedl Jan Korytář. 

 

 

 



Město vyplatí velení dobrovolných hasičů peněžité odměny 
Bod č. 70: Poskytnutí peněžitého daru pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich zástupce 
 
Rada města se rozhodla ocenit aktivní činnost dobrovolných hasičů při zajišťování požární ochrany ve 

městě v roce 2017. A tak velitelům jednotek dobrovolných hasičů města Liberec a jejich zástupcům 

poskytne peněžitý dar v celkové výši 340 000 korun. Ty si rozdělí 26 hasičů. 

Statutární město Liberec v současné době zřizuje 8 jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o 

jednotky z Machnína, Krásné Studánky, Růžodolu, Karlinek, Horního Hanychova, Pilínkova, Vesce a 

Vratislavic nad Nisou. Tyto jednotky zajišťují požární ochranu ve svém územním obvodu.  

Zcela klíčovou roli při zajišťování akceschopnosti jednotek hrají velitelé jednotek a jejich zástupci. „Tito 

lidé zajišťují na úrovních jednotlivých jednotek veškeré povinnosti v oblasti výcviku, povinné odborné 

přípravy, splnění povinných ročních kvót pro udržení speciálních odborností, jako například nosiči 

dýchací techniky, obsluhovatelé motorových řetězových pil, výškové techniky a podobně,“ vyjmenovává 

primátor města Tibor Batthyány. 

Toto vše je nad rámec běžné činnosti, kterou vykonávají společně s ostatními členy hasičských 

jednotek, jako je vlastní zásahová činnost, spolupráce s městem při správě a údržbě komunikací, 

odstraňování olejových skvrn a dalších poruch na komunikacích a v neposlední řadě na preventivně - 

výchovné a spolkové činnosti.  

„Vím, že dělají práci nad rámec svých povinností, jejich přístupu si vážím. Jsem rád, že se na odměně 

pro velitele a jejich zástupce se mnou radní shodli,“ uvádí primátor Tibor Batthyány. 

 


