
 Liberec 14. února 2018 

 

Tisková zpráva 
po 4. schůzi Rady města Liberec  

 

Více jak 60 bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec v roce 2018, která 

se konala v úterý 13. února. 

 

Prodloužený a navýšený revolvingový úvěr umožní městu bezproblémové 

předfinancování dotačních akcí 
Bod č. 7: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 

předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR 

Radní schválili návrh podmínek Komerční banky na prodloužení financování revolvingového úvěru o tři 

roky a navýšení limitu ze současných 90 na 120 milionů korun. Revolvingový úvěr, který byl původně 

splatný k 30. dubnu 2018, je pro město nezbytný v souvislosti s předfinancováním dotačních akcí. 

„Vzhledem k aktuálně chystaným projektům je potřeba zajistit předfinancování dotačních akcí na další 

období, abychom mohli bez problémů realizovat chystané investiční akce s využitím dotací a překlenout 

časové období mezi platbou z rozpočtu města dodavateli a obdržením dotace. Navýšení finančního 

limitu odpovídá potřebě předfinancování projektů, které jsou nebo budou realizovány v průběhu 

prvního pololetí letošního roku. Týká se to zejména projektů IPRÚ a projektů v rámci zvýšení bezpečnosti 

dopravy v Liberci,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Cenové podmínky navýšeného financování zůstávají na stejné úrovni jako původní podmínky 

vysoutěžené v rámci veřejné zakázky v roce 2015, tzn. úroková sazba ve výši pouze 0,7% p.a. a poplatek 

za rezervaci zdrojů (závazková provize z nečerpané částky) 0,1% p.a. „Vzhledem k aktuální situaci na 

trhu, kdy dochází k růstu všech referenčních sazeb, je udržení výše marže na stávající úrovni pro město 

velmi výhodné,“ konstatoval náměstek Korytář. 

 

Dalších pět mateřských škol bude mít do jara konvektomaty 
Bod č. 24: Schválení výsledku zadávacího řízení na zakázku Dodávka a montáž konvektomatů 

s příslušenstvím do pěti MŠ v Liberci 

Mateřské školy Jablůňka, Kytička, Malínek, Stromovka a Klášterní budou mít ve školních kuchyních 

konvektomaty – profesionální kuchyňská zařízení, která krom jiného kombinují vlastnosti 

horkovzdušné a parní trouby. O zakoupení konvektomatů rozhodli liberečtí radní, kteří schválili 



výsledek zadávacího řízení a dodavatele v podobě společnosti ZANAP Liberec s.r.o. s nabídkovou cenou 

995 678 Kč bez DPH. 

„Ze tří posuzovaných nabídek byla vybraná nabídka od společnosti ZANAP nejekonomičtější. Montáž 

konvektomatů proběhne na jednotlivých mateřských školách nejpozději do 1. dubna, a to tak, aby nebyl 

narušen chod kuchyní,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela s tím, 

že dodavatel zároveň zajistí zaškolení kuchyňských pracovníků. 

Konvektomaty přinesou školním kuchyním výhody zejména v kratších časech vaření a šetrnějším 

způsobu úpravy jídel. V porovnání s běžnými způsoby tepelné úpravy umožňuje technologie 

konvektomatu zachovat vyšší nutriční hodnotu pokrmů a také vyšší množství vitamínů. 

 

Aktualizovaná spádová vyhláška upravuje obvody pěti libereckých škol 
Bod č. 29: Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol 

Úpravou obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol, 

reaguje statutární město Liberec na aktuální počty školou povinných dětí. Změny ve vyhlášce, jejíž 

aktualizovanou podobu již schválili liberečtí radní, se dotýkají spádových obvodů ZŠ Lesní, ZŠ nám. 

Míru, ZŠ Vrchlického, ZŠ Česká a ZŠ Kaplického. 

„Doufal jsem, že v letošním roce nebudeme muset do vyhlášky sáhnout, protože nám počty dětí více 

méně vycházejí a byl by to i pozitivní signál směrem k veřejnosti. Nakonec jsme ale museli upravit spád 

ZŠ Nám. Míru, kde z důvodu nastávající rekonstrukce školy můžeme otevřít jen jednu první třídu. Setkal 

jsem se tam přímo s rodiči, abychom společně prodiskutovali všechny alternativy a také poznali, zda 

počty dětí v registru obyvatel odpovídají realitě, nakonec nám z toho vyšla jen jediná možnost, tedy co 

možná nejcitlivěji zmenšit spád školy,“ konstatoval náměstek primátora pro školství, sociální věci a 

kulturu Ivan Langr. 

Přehled změn: 

 Do spádového obvodu ZŠ Česká byla doplněna nově vzniklá ulice „K Rybníku“  

 Ulice Divoká, Hostivítova (mezi Horskou a Krakonošovou/ č. p.: 114, 206, 687, 689, 1036, 1071, 

1234, 1300), Kovařovicova, Krakonošova, Na Vyhlídce, Trpasličí a U Slunečních lázní byly 

přesunuty ze spádového obvodu ZŠ nám. Míru do spádového obvodu ZŠ Lesní 

 Ze spádového obvodu ZŠ nám. Míru došlo k přesunu ulice Kateřinská do spádového obvodu ZŠ 

Vrchlického 

 Ulice Dukelská, Maršíkova a Václavská byly přesunuty ze spádového obvodu ZŠ Kaplického do 

spádového obvodu ZŠ Česká 

 
 

Město pokračuje v obnově památek v Zahradě vzpomínek 
Bod č. 34: Podání žádosti o poskytnutí dotace na restaurování sochy sv. Petra a Pavla 
 
Město Liberec bude usilovat o dotace na restaurování soch sv. Petra a Pavla v areálu Zahrady 

vzpomínek v Budyšínské ulici. Podá žádost do Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Záchrana 



a obnova památek v Libereckém kraji. Dvojice soch stojí na pilířích vstupní brány a obě patří mezi 

zapsané kulturní památky, stejně jako známé hrobky a náhrobky v tomto areálu bývalého hřbitova.  

V současnosti jsou obě sochy ve velmi špatném stavu. Povrch kamene je silně znečištěn prachovými 

depozity, mikroorganismy, mechy, lišejníky a napaden přirozenou povětrnostní erozí, která se 

projevuje drolením kamene a úbytkem kamene v modelaci figury. U sochy sv. Petr dokonce zcela chybí 

levá ruka včetně atributu a svatozář. K záměru obnovy soch už si radnice nechala zpracovat znalecký 

posudek. Restaurátorský zásah vyjde na 220 000 Kč, přičemž případná získaná dotace může pokrýt až 

70 procent nákladů. 

„Každoročně se nám daří navyšovat získané dotace na obnovu památek, které byly v minulosti trochu 

stranou zájmu. Nejde sice o velké částky, ale pozornost je důležité věnovat i drobným památkám,“ řekl 

náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Obnova Zahrady vzpomínek probíhá postupně od roku 2013, kdy proběhla rekonstrukce střechy 

Hübnerovy hrobky. V loňském roce se vnější obnovy dočkala Liebiegova hrobka. Na letošní rok radnice 

plánuje opravit také tympanon Liebiegovy hrobky a obnovit exteriér a interiér Hübnerovy hrobky. 

 

Drobné opravy v centru řeší město bezodkladně 
Bod č. 41: Lokální opravy dlážděných komunikací a chodníků - nestavební údržba veřejného 
prostranství 
 
Také v letošním roce nechá město vyčlenit speciální pracovní skupinu, která v ulicích Liberce rychle řeší 
menší opravy chodníků, povrchů komunikací, schodišť a další související práce. Pracovníci Technických 
služeb se zaměří hlavně na centrum města, tedy na náměstí Dr. E. Beneše a okolí ulice Pražské, 
Moskevské, Frýdlantské, Rumunské, Gutenbergovy, Boženy Němcové, Soukenné náměstí a další. Na 
tyto průběžné opravy vynaloží město v letošním roce částku 1.550.000 Kč s DPH. 
 
Cílem vytvoření pracovní skupiny je snaha provádět tyto práce bez odkladu, a tím zkrátit časové lhůty 
k realizaci podnětů i ze strany obyvatel města. Pracovníci vyrážejí vždycky tam, kde je zrovna potřeba.  
 
„Právě v centru města dochází často k poškození povrchu komunikací a i s ohledem na intenzitu 
dopravy, jak pěší tak motorové, je třeba provádět opravy bez zbytečného odkladu. Opakovaně 
například dochází k uvolnění dlažebních kostek, a to nejen vlivem stáří rekonstrukce komunikací z 90. 
let, ale i kvůli zásobování, tedy provozu nákladních automobilů,“ uvedl náměstek primátora pro 
technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 
 
 

Napojení křižovatek na metropolitní síť umožní sledování hustoty provozu 

Bod č. 42: Připojení křižovatek řízených SSZ na optickou Metropolitní síť pro trvalý kamerový dohled 

Město získá možnost trvalého kamerového dohledu nad silničním provozem na světelně řízených 

křižovatkách. Radní již odsouhlasili napojení křižovatek na stávající síť optických kabelů Metropolitní 

sítě a zároveň schválili výjimku ze směrnice Rady města a přímým oslovením vybrali jako dodavatele 

městskou společnost Liberecká IS, a.s. 

„Cílem je, abychom pomocí kamer na světelných křižovatkách a neomezených datových toků mohli 

prostřednictvím Centrálního řízení technické infrastruktury SML sledovat hustotu provozu v jednotlivých 

komunikačních směrech. Trvalý kamerový dohled nám navíc umožní kontrolovat funkčnost detekčních 



smyček, které řídí chod programu světelné signalizace,“ komentoval náměstek primátora pro 

technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

V první etapě budě na Metropolitní síť napojeno celkem 18 libereckých křižovatek (viz seznam níže). 

Realizace zakázky včetně zajištění provozu vyjde město na 1 096 482 Kč bez DPH. Paušálně pak bude 

město Liberecké IS platit 211 200 Kč bez DPH ročně, což odpovídá ceně 1 100 Kč bez DPH za datové 

toky za křižovatku/měsíc. „Tato cena odpovídá nabídkám konkurence v této oblasti, přičemž 

kvalitativní úroveň je vzhledem k optickým technologiím na nesrovnatelně vyšší úrovni,“ doplnil 

náměstek Kysela. 

 

Přehled křižovatek v rámci 1. etapy: 

ČÍSLO SSZ Název křižovatky  Názvy ulic – další 

LB.01   Košická   Horákové 

LB.03   Jablonecká   Dvorská; Zvolenská; Na Bídě 

LB.04   Kubelíkova   Ještědská 

LB.07   Klášterní   Jablonecká; Tyršova 

LB.09   Šaldovo nám.   Sokolská; Husova; Palachova 

LB.14   Truhlářská   U Soudu 

LB.15   Felberova   Palachova; Zámecké n.; Rumunská 

LB.16   Kunratická   Jablonecká 

LB.26   Jungmannova   Žitavská 

LB.27   Švermova   Žitavská 

LB.28   Mydlářská   Švermova 

LB.29   Nisacentrum   České Mládeže 

LB.31   Klicperova   Na Bídě; Mlýnská 

LB.39   Jablonecká   areál býv. Textilany 

LB.40   Jablonecká   Školní 

LB.41   Pod Skalkou   vjezd ke garážím 

LB.42  Ještědská   Dubice 

LB.44   Dr. Milady Horákové  Čechova 

 

Liberec už má koncesi na provoz krematoria a pohřební služby  
Bod č. 50: Provozování krematoria a pohřební služby 
 
Ještě před převzetím správy a provozu krematoria městem Liberec a zřízením městské pohřební služby 

musí radnice podniknout do konce letošního června ještě několik nezbytných kroků. Město například 

už získalo koncesi jak na provozování krematoria, tak i samotné pohřební služby. K tomu bylo potřeba 

prokázat odbornou způsobilost. Dle novelizace legislativy bude potřeba provést některé stavební 

úpravy v budově krematoria. Aktuálně se proto řeší zpracování projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele. Dále se ve spolupráci se společností Liberecká IS připravuje napojení budovy krematoria 

na optickou síť včetně vybavení IT technologie a zabezpečení a napojení na pult centralizované ochrany 

Městské policie Liberec. Radnice v současnosti také pracuje na podobě provozního řádu krematoria, 

pohřebišť a pohřební služby. 



Po zřízením městské pohřební služby budou moci občané od července vyřídit veškeré pohřební služby 

na jednom místě, a zajistit tak svým blízkým důstojný pohřeb v obřadní síni libereckého krematoria. To 

vše za ekonomicky příznivou cenu, která bude jedna z nejnižších v České republice. O veškeré nutné 

úkony spojené s pohřbem se postarají proškolení zaměstnanci, kteří budou pozůstalým k dispozici 

v kancelářích v Liebiegově vile, v budově krematoria a na ruprechtickém hřbitově. 

 

Dotace pro KVK podpoří provoz malých knihoven a nafoukne knihovní fond 
Bod č. 51: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské 

vědecké knihovny a na nákup fondu 

Liberečtí radní schválili dotaci ve výši 2,9 milionu korun pro Krajskou vědeckou knihovnu (KVK) v Liberci. 

Částka ve výši 2,5 milionu korun město podpoří provoz šesti lokálních poboček KVK ve Vesci, na 

Kunratické, v Ruprechticích, Rochlici, Machníně a na Králově Háji. Zbylých 400 tisíc korun poputuje 

z městské kasy na nákup knihovního fondu. 

„Mám radost z toho, že se nám meziročně podařilo navýšit dotaci pro městské pobočky knihovny o celý 

milión korun, rád bych pro druhou polovinu kalendářního roku získal ještě půl miliónu navíc, protože 

město dlouhodobě provoz poboček podceňovalo. Ty jsou přitom v mnoha ohledech nenahraditelné, 

protože pro řadu občanů z okrajovějších částí města, typicky pro děti a seniory či klienty se zhoršenou 

mobilitou, jsou mnohem snáze dostupnější než hlavní budova knihovny v centru Liberce, někdy i jedinou 

možností, jak se k dobrému titulu či dalším nabízeným službám dostat. Zároveň jsme poupravili i účel 

čerpání dotace, aby z ní knihovna mohla nakupovat i knihovnický nábytek, protože bez toho to nemá 

valný smysl,“ konstatoval náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.  

 

Liberec vysadí nový Strom svobody. I s poselstvím 
Bod č. 54: Vysazení nového „stromu svobody“ - 100. výročí ČSR - 28. října 2018 
 
K příležitosti 100. výročí vzniku Československa chce město Liberec nechat vysadit Strom svobody. 

Umístí ho v parku naproti hotelu Zlatý Lev na stejné místo, kde už před lety takový strom stával. Jeho 

pařez přitom dodnes pravděpodobně skrývá tajemství. Do kořenů dnes již torza bývalého javoru, 

vysazeného 28. října 1946, byla totiž údajně podle svědectví vložena schránka s poselstvím z doby 

poválečného převzetí Liberce československými orgány.  

Náměstek primátora Ivan Langr navrhl, aby byl pařez javoru v Den české státnosti 28. září odstraněn a 

případná schránka vyjmuta. O měsíc později na den 100. výročí vzniku Československa by mohl být 

vysazen nový Strom svobody i s čerstvým poselstvím budoucím generacím. 

S nápadem přišla Liberečanka Jaroslava Chotěnovská, která tehdy sázení původního stromu přihlížela. 

„Paní Chotěnovská v roce 1946 jako 12letá přihlížela vysazení stromu svobody, její tatínek byl navíc 

jedním ze tří mužů tehdejší správy, který se na výsadbě přímo podílel. Přišlo nám společně jako velmi 

dobrý nápad strom svobody obnovit a jako přidanou hodnotu získat obsah schránky, která by měla 

údajně být umístěna v kořenech stávajícího pařezu. Letošní rok, lemovaný 100. výročím založení ČSR, 

k tomu všemu přímo vybízí,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

 



Výkup areálu autobusového nádraží umožní pokračovat v projektu Terminál 
Bod č. 55: Koupě pozemků v lokalitě autobusové nádraží a prodej podílu města ve společnosti FinReal 

Město potřebuje vykoupit areál autobusového nádraží, aby mohlo pokračovat v přípravách projektu 

IPRÚ „Terminál a parkovací dům“. Výkup dotčených pozemků a budov již schválili liberečtí radní a 

v příštím týdnu jej bude projednávat zastupitelstvo. 

Výkup pozemků vyjde město na 20,5 milionu korun a další 3 miliony korun bude stát výkup tzv. 

„buněk“. Dle usnesení zastupitelstva celková výše kupní ceny neměla přesáhnout 22 milionů korun, ale 

zastupitelé zároveň akceptovali možnost kompenzace finální kupní ceny prodejem podílu města ve 

společnosti FinReal Liberec, a.s. „Kromě výkupu areálu autobusového nádraží prošel radou města právě 

i prodej 7% podílu města ve společnosti FinReal Liberec společnosti LIAD s.r.o. Tato transakce městu 

přinese 5,2 milionu korun a fakticky sníží výdaje města na cca 18,3 milionu, které budou navíc rozložené 

do čtyř let. “ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

„Věřím, že zastupitelstvo výkup pozemků schválí, abychom mohli pokračovat v přípravě projektu 

nového terminálu. Doufám, že se také podaří najít dostatečnou podporu pro související nákup akcií 

ČSAD Liberec. Pokud se tak stane, město Liberec může mít do dvou let moderní areál autobusového 

nádraží s parkovacím domem a druhého dopravce pro příměstskou dopravu plus pozemky mezi ulicemi 

Žitavská a Vaňurova, kde tak vznikne prostor pro další obytnou zástavbu a nový park,“ řekl náměstek 

pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Nový terminál, jehož součástí bude čtyřpatrový parkovací dům a moderní odbavovací hala, vznikne 

podle návrhu architekta Petra Stolína. Vedle odpovídajícího zázemí autobusového nádraží se v návrhu 

počítá i s pasáží, komerčními prostory pro veřejnost a zázemím pro návštěvníky Liberce. Na střeše 

objektu je plánovaná vyhlídková terasa. Parkovací dům by měl mít kapacitu 478 parkovacích míst a tzv. 

„zelenou střechu“. Předpokládané výdaje projektu činí 165 milionů korun bez DPH, přičemž 85% 

nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. 

 
 

Studenti se chtějí zapojit do rozvoje Liberce  
Bod č. 57/1: Memorandum o spolupráci Parlamentu mladých Liberec a statutárního města Liberec 
 
Užší spolupráci navážou mezi sebou statutární město Liberec a Parlament mladých Liberec. Podepíší 
memorandum, které má přispět k rozvoji města zapojením mladých studentů do rozhodování o věcech 
veřejných. Podpisem chtějí deklarovat zájem o ochotu pravidelně spolupracovat. 
 
„Dohodli jsme se, že se v průběhu školního roku se studenty s radními sejdeme jednou za dva měsíce u 
kulatého stolu a probereme aktuální témata. Studenti z Parlamentu mladých mají také zájem účastnit 
se jednání výborů a veřejných komisí města, kde se budou moct vyjádřit,“ uvedl primátor Tibor 
Batthyány.  
 
Naopak radnice bude studenty oslovovat při přípravě klíčových rozvojových projektů, kdy bude vhodný 
náhled mladé generace na danou problematiku. „Vzájemná spolupráce umožní rychlejší komunikaci 
s mladšími obyvateli, získání jejich zpětné vazby, zjištění jejich potřeb a zásadní pohled na budoucí 
podobu města,“ doplnil primátor s tím, že cílem je, aby mladí lidé měli větší potřebu zůstat v Liberci a 
aktivně vylepšovat jeho veřejný prostor. 
 



Parlament mladých Liberec při Domu dětí a mládeže Větrník je apolitické společenství mladých lidí od 

13 do 26 let. Vzniklo v roce 1999. Jejím cílem je ukázat dospělým, že mezi mladými vzniká mnoho 

užitečných nápadů; dát sebedůvěru mladým k tomu, aby tyto nápady prosazovali a obecně podněcovat 

k aktivní účasti na veřejném dění. 

 

Liberec navýší odměny členům volebních komisí za druhé kolo  
Bod č. 57/2: Návrh na poskytnutí peněžitých darů členům a předsedům volebních komisí z vlastního 
rozpočtu 
 
Rada města rozhodla o navýšení odměn členům a předsedům volebních komisí, kteří za druhé kolo 
nedávno uskutečněných prezidentských voleb měli dostat pouze 200 Kč. S návrhem přišel primátor 
Liberce Tibor Batthyány, který se rozhodl vyřešit nesoulad v odměňování a zajistil, aby odměna za 
druhé kolo byla obdobná jako za první.  
 
Místo 200 korun tak člen volební komise v Liberci nově dostane za druhé kolo voleb stejně jako za první 
kolo, tj. 1300 korun a předsedovi vyplatí liberecká radnice 1600 korun. Peníze město doplatí ze svého 
rozpočtu. Celkově se jedná o 662.000 Kč. „Práce ve volebních komisích si velice vážím a považuji za 
nespravedlivé, aby lidé v komisích za stejnou práci ve druhém kole voleb dostali tak nízkou částku. 
Přitom jde o velmi důležitou a odpovědnou činnost,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány. 
 
Za první kolo voleb náleží řadovému volebnímu komisaři podle vyhlášky ministerstva odměna 1300 
korun hrubého, předsedovi 2100 korun a zapisovateli 2000 korun, za kolo druhé už pouze příplatek 
200 korun. V komisi musí odpracovat přibližně 17 hodin, podobně jako v prvním kole. Přepočítaná 
odměna na hodinu je pak u dvoukolových voleb hluboko pod minimální mzdou. Obě kola jsou přitom 
časově a organizačně stejně náročná. 
 
Jak dále primátor uvedl, větší města, nevyjímaje Liberce, se při dvoukolových volbách potýkají s 
obsazováním volebních komisí. „Není dnes jednoduché tyto komise naplnit. V Liberci se jedná o 580 lidí 
v osmdesáti volebních okrscích,“ doplnil Tibor Batthyány s tím, že i z tohoto důvodu je nezbytné zabývat 
se problematikou odměňování členů komisí při dvoukolových volbách v budoucnu. 
 
 


