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Tisková zpráva 
III. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním prvním jednání konaném v úterý 2. února 2010 zabývali 
více než 30 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, rozdělení dotací z fondů města nebo vyúčtování přidělené dotace TSML,     
a. s., v rámci projektu hřbitovy 2009. 
 
 
 

Nábytek z mistrovství pomůže neziskovkám 
Bod č. 10: „Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. 
Krejčího 1172 – 1178 konkrétním žadatelům“ 
 
V březnu loňského roku schválili zastupitelé záměr likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 
v klasickém lyžování. Podle přijatých pravidel může o postele, stoly, židle, skříně, botníky, věšáky, stolky nebo 
lampičky požádat kdokoliv s tím, že: 
 

- neziskové organizace mohou toto vybavení získat bezúplatně, 
- nájemníci domů s pečovatelskou službou mohou zařízení odkoupit za 50% pořizovací ceny, 
- ostatní zájemci mohou vybavení odkoupit za 100% pořizovací ceny. 

 
Ačkoliv většina vybavení sloužícího při MS v klasickém lyžování již má své nové majitele, stále ještě několik 
kusů nábytku ve skladech města zbývá. Radní na svém 3. zasedání projednali žádosti občanských sdružení 
Centrum volného času Arabela a Naděje a také obecně prospěšné společnosti Volnočasové středisko Radostín. 
Vedle těchto organizací požádal o některé kusy nábytku také odbor sociálních a zdravotních služeb, který 
vykonává opatrovníka několika osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům. V neposlední řadě radní 
podpořili také žádost jedné fyzické osoby, nájemce bytu v domě s pečovatelskou službou, která požadovaný 
nábytek může odkoupit za 50% pořizovací ceny – v tomto případě ale odbor sociálních a zdravotních služeb 
doporučil požadovanou postel a stůl zájemci darovat. 
Ve všech případech radní souhlasili s poskytnutím daru právnickým i fyzickým osobám. Nyní se žádostmi budou 
zabývat zastupitelé. 
 
Fondy města navrhují rozdělit dotace 
Bod č. 11: „Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML pro 1. kolo roku 2010“, bod 
jednání č. 12: „Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací z fondu pro 1. kolo 2010“ 
a bod jednání č. 22: „Návrh správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci SML pro 1. a 2. kolo 2010“ 
 
Sportovní fond letos disponuje částkou 5,3 milionu korun. Termín uzávěrky 1. kola dotací ze sportovního fondu 
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce pro časový interval od 1. března do 31. srpna 2010 byl 
stanoven na 7. ledna tohoto roku. Správní rada tohoto fondu projednávala 92 žádostí od 41 žadatelů, které 
došly v řádném termínu. Ve 30 případech navrhla nepřidělení dotace, naopak mezi zbylých 62 žádostí rozdělila 
finanční částky v celkové výši 1 158 700 Kč. Mezi úspěšnými žadateli jsou např. Floorball Club Liberec (120 
tis.), Týdny pohybu hrou (50 tis.) nebo Klub aktivních vozíčkářů (15 tis.).  
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Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání SML má v roce 2010 k dispozici 1,5 milionu korun. V 1. letos vyhlášeném 
kole žádostí o dotaci z tohoto fondu projednávala správní rada celkem 47 žádostí, které byly doručeny do 
řádné uzávěrky 29. ledna 2010. Dotace v celkové výši 804 991 Kč bude rozdělena mezi 37 žádostí. Peníze na 
učební pomůcky, výtvarné potřeby, vzdělávací kurzy či stipendia dostanou např.: SRPDŠ při ZŠ Lesní, ZUŠ 
Liberec, Motyčkovic klika, o. s., nebo ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Lužické ulici.  
 
Necelých 200 tisíc korun má pro rok 2010 k dispozici Fond pro partnerskou spolupráci SML. Uzávěrka 1. a 2. 
kola dotací z tohoto fondu byla stanovena na 15. ledna letošního roku. Správní rada navrhla přidělení dotace 
všem 7 doručeným žádostem. V 1. kole, které se týká projektů realizovaných v partnerských městech v 
zahraničí, bude rozděleno celkem 70 tisíc korun. Projekty uskutečněné ve spolupráci s partnerskými městy 
v Liberci patří do 2. kola žádostí a dostanou dotaci ve výši 28 tisíc korun. Výměnné pobyty tak budou moci 
uskutečnit např. členové JUDOCLUBU Liberec nebo studenti Obchodní akademie. Dotaci získá také občanské 
sdružení D.R.A.K. na přeshraniční spolupráci rodin s postiženými dětmi. 
 
Všechny výše uvedené návrhy musí ještě schválit zastupitelé města.   
 
 
Město i letos rozdělí veřejnosti kompostéry 
Bod č. 13: „Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce“ 
 
SML již několik let podporuje ekologickou výchovu a osvětu dětí i dospělých. Jedním z úkolů Plánu odpadového 
hospodářství města z r. 2005 je rozšiřování a podpora domácího kompostování. V březnovém Zpravodaji 
liberecké radnice bude uveřejněna již tradiční soutěž o kompostér. Občané, kteří splní podmínky, budou 
zařazeni do slosování a 64 šťastlivcům budou na základě uzavřené smlouvy zapůjčeny kompostéry na dobu 5 let. 
Po uplynutí této doby přejde kompostér do vlastnictví výpůjčitele. O kompostéry je, podle slov pracovníků 
odboru komunálních služeb, mezi libereckými zahrádkáři velký zájem.  
Pořizovací cena jednoho kompostéru je 1 545 Kč.  
 
Regenerace hřbitovů v roce 2009 
Bod č. 17: Vyúčtování provozní dotace přidělené TSML, a. s., na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hřbitovy 
2009“ 
 
V květnu 2009 zastupitelé města schválili TSML provozní dotaci ve výši 1,5 milionu korun na realizaci projektu 
„Hřbitovy“, které jsou ve vlastnictví technických služeb. Dotace byla poskytnuta na regeneraci hřbitovů, která 
měla přispět k jejich uvedení do důstojného stavu. TSML byly na základě smlouvy povinny předložit konečné 
vyúčtování čerpání dotace.   
Dotace byla použita například na:  
 

- Hřbitov Ruprechtice: 
o oprava elektro a výměna rozvaděče 
o uzavření hřbitovní zdi z KB bloků 

 
- Hřbitov Růžodol: 

o částečná obnova stromořadí 
o založení mlatové cesty s odvodněním 

 
- Hřbitov Vratislavice: 

o oprava topení v hřbitovním domku 
o oprava plotu 

 
Mimo výše uvedené byl na všech hřbitovech proveden zdravotní řez dřevin, tvarování živých plotů a důkladný 
předdušičkový úklid. 
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Město uplatní čtyři žádosti o poskytnutí příspěvků 
Bod č. 26: „Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2010 z Fondu požární ochrany Libereckého kraje“ 
 
Celkem 4 žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu požární ochrany schválila rada města na svém 3. zasedání. 
Příspěvky v celkové výši 90 tisíc korun budou směřovány převážně pro jednotku dobrovolných hasičů Liberec - 
Růžodol  I, a to na pořízení vybavení výjezdové jednotky čerpadlem, náhradními lahvemi k dýchacím přístrojům 
a nákup elektrocentrály. Fond požární ochrany Libereckého kraje disponuje pro letošní rok 2 miliony korun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo výše uvedené body radní také souhlasili s tím, aby byl zastupitelům předložen návrh 63. změny závazné 
části územního plánu města Liberec. Tato hromadná změna je zaměřena na lokalitu bývalé textilky v liberecké 
části Františkov, kde hodlá soukromý investor vybudovat obytný komplex. 
 
 
 
 
 
V Liberci 17. února 2010 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


