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Tisková zpráva 
XI. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním jedenáctém jednání konaném v úterý 2. června 
2009 zabývali více než 30 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých 
součástí správy města; konkrétně majetkoprávní operace, výroční zprávy různých obchodních společností 
vlastněných městem nebo podrobnosti k zabezpečení veřejné služby pro osoby pobírající pomoc v hmotné 
nouzi. 
 
 
ZŠ Vrchlického má nového ředitele 
Bod č. 10: „Jmenování ředitele ZŠ Vrchlického“ 
 
Čtyři kandidáti se přihlásili do konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Vrchlického. Dosavadní 
ředitel této vzdělávací instituce totiž se závěrem letošního školního roku odchází do důchodu, a tak byla 
30. března řádně zveřejněna výzva k předložení přihlášek uchazečů o uvolněné místo. 
Konkurzní komise složená ze zástupců města, Krajského úřadu Libereckého kraje, České školní inspekce, 
pedagogů a zástupců školské rady předložila radě města své doporučení, podle kterého je nejvhodnějším 
kandidátem na funkci ředitele Jiří Skalský. Radní s tímto doporučením souhlasili a jmenovali nového 
ředitele školy ke dni 1. 7. 2009. 
 
Stravování žáků na třech základních a jedné mateřské škole 
Bod č. 12: „Schválení výsledků zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku – Zajištění stravování žáků a 
dětí ZŠ Barvířská, žáků ZŠ Orlí a ZŠ Gollova“ 
 

Zajištění stravování žáků ZŠ Barvířská, Orlí a Gollova a zároveň připravované mateřské školy v areálu ZŠ 
Barvířská bude podle představ zřizovatele všech uvedených institucí soukromá společnost. O rozsáhlé 
rekonstrukci školního areálu ZŠ Barvířská, kde dojde také na přestavbu stravovacího provozu jednali 
radní již na minulých zasedáních a schválili také vypsání veřejné zakázky, jejímž předmětem je zajištění 
drobných úprav stávající kuchyně, její následné vybavení odpovídajícím zařízením a v neposlední řadě i 
provoz v souladu s platnými předpisy. 
 
 
Zabezpečení výkonu veřejné služby 
Bod č. 28: „Zabezpečení výkonu veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi“ 
 
 

Od 1. ledna letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která do praxe 
zavádí institut veřejné služby. Její účel je jednoduchý: snaží se u osob dlouhodobě nezaměstnaných 
zachovat pracovní návyky, které po čase mizí a k tomu využívá pracovní příležitosti, které jsou ve 
prospěch obce. Nutno podotknout, že ze zákona za vykonanou veřejnou službu nenáleží odměna. 
Zákon však uvádí, že osoba, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a není zařazena ve 
skupině výjimek (důchodci, příjemce podpory v nezaměstnanosti atd.) bude nadále pobírat pouze 
existenční minimum ve výši 2 020 Kč. Pokud však vykoná za měsíc alespoň 20 hodin veřejné služby, obdrží 
příspěvek ve výši 3 126 Kč, tedy stejné jakou pobírala v uplynulých šesti měsících. Pokud poživatel 
příspěvku na živobytí vykoná za měsíc alespoň 30 hodin veřejné služby, příspěvek se zvýší na 3 679 Kč. 
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Obec na výkon veřejné služby uzavře s klientem smlouvu o výkonu veřejné služby a zároveň pojistnou 
smlouvu vztahující se na odpovědnost za škodu. Dále je obec povinna poskytnout pracovní pomůcky a další 
nezbytné prostředky k výkonu veřejné služby. Na krytí pojistného odpovědnosti za škodu může 
ministerstvo práce a sociálních věcí poskytnout obci účelovou dotaci. 
Radní projednali materiál, který v Liberci stanovuje pravidla pro výkon veřejné služby. Zajištěním 
samotné činnosti je pověřena obecně prospěšná společnost Komunitní práce, která ve městě pod 
Ještědem realizuje také institut veřejně prospěšných prací. Celkové náklady na zajištění služby do konce 
letošního roku jsou odhadnuty na 1,3 milionu korun, přičemž kryté budou městským rozpočtem. Na 
pojistné náklady spojené s odpovědností za škodu bude uplatněna žádost o poskytnutí dotace na 
ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Podle provedeného orientačního průzkumu má o veřejnou službu zájem cca 80 klientů, kteří v současné 
době jsou poživateli příspěvku na živobytí. Jedná se však o velmi orientační číslo, neboť počty 
evidovaných klientů se velmi rychle mění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 2. června 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


