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Tisková zpráva 
IX. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním devátém jednání konaném v úterý 18. května 2010 
zabývali 50 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, vyúčtování poskytnutých dotací nebo městské projekty. 
 
 
 
Zimní údržba v Liberci 
Bod č. 6: „Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2009 – 2010 ve městě Liberci“ 
 
 

Celkové finanční náklady na zimní údržbu v období od 1. 10. 2009 do 30. 3. 2010 činí 38,5 milionu. Finančně 
nejnáročnější byl v letošní zimě měsíc leden, kdy si náklady na údržbu vyžádaly bezmála 15 milionů korun, což je 
částka o půl milionu nižší než náklady vynaložené za stejné období v loňském roce. Zima začala v roce 2009 
velmi brzy, již v polovině října napadlo 50 cm mokrého sněhu, který působil potíže jak na komunikacích, tak na 
porostech. Prakticky celá zima se vyznačovala nízkými teplotami a stálou pokrývkou sněhu. Letošní spad sněhu 
(264 cm) byl srovnatelný s loňským (296 cm). Kalamitní stav letos nebyl vyhlášen. V zimě 2009/10 bylo 
spotřebováno 3,5 t soli, 22 t písku a 81,5 litru solanky. 
Více informací a statistických údajů obsahuje tisková zpráva „Zhodnocení zimní údržby 2009-2010“, která je 
dostupná na webových stránkách města. 
 
 
Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 
Bod č. 10: „Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. čtvrtletí 2010“ 
 
 

Radní vzali na vědomí zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů městského rozpočtu za první čtvrtletí 
letošního roku. Z přehledu vyplývá, že příjmy i výdaje jsou v souladu s plánem, který schválili zastupitelé, neboť 
některé výdaje jsou smluvně stanoveny až v jiném období roku. 
 
 

Příjmy (po konsolidaci) 457,4 mil. Kč 26% 
Výdaje (po konsolidaci) 463,1 mil. Kč 19% 
Financování 5,6 mil. Kč 1% 

 
 
Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů města za první tři měsíce letošního roku projednají zastupitelé na 
svém nejbližším zasedání. 
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Hodnocení sociálních a zdravotních příspěvkových organizací 
Bod č. 11: „Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací SML soc. a zdravotního zaměření za rok 2009“ 
 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.: 
- poskytuje sociální služby v rozsahu pečovatelské a odlehčovací služby 
- v březnu 2009 zahájena činnost v nových DPS ul. Krejčího, kam se přestěhovali klienti z DPS 

Šimáčkova, poté DPS Česká 
- v průběhu roku došlo k modernizaci a rekonstrukci hygienických středisek v DPS ve všech okrscích; 

jednotlivé kluby seniorů spolupracují v oblasti kulturních a sportovních programů s p. o. Komunitní 
středisko Kontakt Liberec 

- odlehčovací služba  je poskytována formou ambulantní péče – Domovinka v DPS Krejčího nebo formou 
pobytové péče – Fialka v DPS  Borový vrch  a Růžovka  v DPS Burianova 

- ke zlepšení kvality poskytovaných zdravotních služeb přispělo od června 2009 zavedení fyzioterapie a 
domácí péče, kdy v ordinaci fyzioterapeuta bylo ošetřeno 54 klientů a uskutečněno 1 705 výkonů a 
v rámci domácí péče bylo ošetřeno 51 klientů a provedeno 7 106 výkonů 

 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p. o.: 

- poskytuje péči dětem od 0 do 3 let 
- od 1. 1. 2009 došlo ke změně názvu (původně Kojenecký ústav a dětský domov) a také k rozšíření 

činnosti o komplexní péči pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, dále o péči o dítě ve věku 1-3 let 
v denním režimu – provozování jeslí, o specializovanou péči pro děti s očními vadami, o poskytování 
ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační péče o děti, zařazení projektů „Dobrovolník“ a „Utajené 
porody“  

- důležitým krokem se stalo rozhodnutí zastupitelstva města v květnu 2009 vybudovat nový kojenecký 
ústav a dětský domov ve společném areálu – Pekárkova ul. 

- v roce 2009 bylo přijato 55 dětí především v novorozeneckém věku a se souhlasem rodičů a dále děti ve 
věku batolete a starší, jejichž rodiče nejsou schopni vytvořit prostředí pro zdravý růst dítěte; během 
roku bylo propuštěno 57 dětí, z nichž do vlastní rodiny se vrátilo 18 dětí, do náhradní rodinné péče 28 
dětí (z toho 18 do osvojení, 10 na základě 6měsíčního nezájmu rodičů, 6 dětí do pěstounské péče, 2 do 
DD, 1 dítě kvůli věkové hranici do ústavu soc. péče a 2 děti do Jedličkova ústavu) 

Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o.: 
- organizace poskytuje veřejně prospěšné služby – vytváří podmínky občanským iniciativám, neziskovým 

organizacím a veřejnosti, dále v oblasti provozování klubů seniorů, provozování sociálně informačního  
centra a klubu pro zdravotně znevýhodněné občany, pomáhá v oblasti předcházení  sociálnímu vyloučení 
u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců 

- v prostorách Kontaktu v roce 2009 působilo 31 nestátních neziskových organizací 
- Kontakt uspořádal 373 akcí pro seniory, centrální klub navštívilo 4 065 občanů, což je o 1 182 více než 

v roce 2008; klubové činnosti v DPS se zúčastnilo 2 386 návštěvníků 
- Sociálně informační centrum (SIC) obsloužilo 186 klientů, uzavřelo 294 zakázek, uskutečnilo se 1 175 

jednání s klientelou a 836 jednání s organizacemi 
 
Fond prevence a Fond zdraví rekapitulují poskytnuté dotace za rok 2009 
Bod č. 12: „Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence SML v roce 2009“ a bod jednání č. 13: „Zpráva o 
vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví SML v roce 2009“ 
 

Fond prevence Statutárního města Liberec disponoval v roce 2009 částkou 236 500 Kč. Dotace v celkové výši 
236 500 Kč obdrželo 12 žadatelů na realizaci 16 projektů podporující aktivity protidrogové politiky, prevence 
kriminality a sociálně patologických jevů, terénní programy, poradenství aj. (např. MAJÁK, o. p. s., s projektem 
primární prevence na ZŠ a SŠ – 33 500 Kč, Scholaris, o. s. pro Poradnu pro rodiny dětí s výchovnými problémy 
a dětí ohrožených šikanou – 8 000 Kč aj.) Občanské sdružení Čmelák nenaplnilo svůj projekt a celkovou částku 
32 000 Kč vrátilo zpět na účet fondu prevence. Tato suma bude využita v roce 2010.  
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V roce 2009 bylo ve Fondu zdraví SML k rozdělení celkem 1 009 000 Kč. Celkem ve 3 výzvách byla 73 
žadatelům přidělena dotace v celkové výši 1 008 819 Kč na realizaci 77 projektů. Dotace byly čerpány na 
základě smluv uzavřených s každým žadatelem a všichni příjemci předložili vyúčtování ve stanovených 
termínech. Dotace byly využity mimo jiné na realizaci projektů za účelem podpory zdravotních, preventivních a 
léčebných programů, pořízení drobného hmotného majetku pro organizace poskytující sociální služby a na 
podporu dobrovolnické činnosti, (např. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., čerpalo na ozdravný 
pobyt pro kardiaky 3 000 Kč, Společnost onkologických pacientů a jejich rodin ARCUS SOP Liberec získala 
25 000 na rekondiční pobyty, Hospicová péče sv. Zdislavy čerpala na dobrovolnické služby při doprovázení 
umírajících 29 tisíc korun). Někteří žadatelé nevyužili své dotace v plné výši, na účet fondu se tak vrátilo přes 
8 tisíc korun. 
 
Navýšení nájemného v domech v ul. Krajní 
Bod č. 17: „Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací v Krajní ulici“ 
 
Rada města schválila navýšení nájemného v bytových domech postavených se státní dotací v letech 2005–2006 
v ulici Krajní č.p. 1575–1580 o míru inflace, kterou vyhlásil Český statistický úřad za rok 2009 ve výši 1%. 
Plánované navýšení od 1. července 2010 v běžných a upravitelných bytech činí v průměru 0,61 Kč za m². 
Poslední navýšení nájemného se uskutečnilo z důvodu inflace k 1. 7. 2009. 
 
Kulturní fond navrhuje rozdělit dotace 
Bod č. 27: „Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací pro 2. řádné kolo 2010“ 
 
Rada města souhlasila s návrhem Správní rady kulturního fondu, aby ve druhém kole byla rozdělena částka ve 
výši 704 000 korun. Druhé kolo bylo vypsáno na akce zahájené v období od 1. června do 30. listopadu 2010 a 
termín pro podání žádostí byl stanoven na 30. dubna 2010. Celkem bylo podáno 57 žádostí a 1 žádost byla 
přeřazena z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. Požadavky žadatelů na přidělení dotací činily celkem 
2 545 136 korun. Správní rada 5 žádostí přeřadila do jiného účelového fondu, případně do jiného kola 
kulturního fondu, a to 1 žádost do 3. kola kulturního fondu, 3 žádosti do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
a 1 žádost do sportovního fondu. Dotace nebyly přiděleny 11 žádostem. Naopak bylo uspokojeno 42 žádostí. 
Mezi úspěšné žadatele náležejí např. E. Wiener na Knihu fejetonů a starých pohlednic z Liberce – 20 tis. Kč, 
Spolek ruprechtických sousedů na akci 7. ruprechtická pouť – 18 tis. Kč, Jizersko-ještědský horský spolek na 
akci Slavnosti slunovratu na Martinské stěně – 9 tis. Kč,  Občanské sdružení Bohemia Cantat Liberec na akci 
Mezinárodní festival sborového zpěvu Bohemia Cantat Liberec 2010 – 70 tis. Kč. Tento návrh na rozdělení 
dotací musí ještě schválit zastupitelé města. 
 
Regenerace rozvojových ploch zeleně 
Bod č. 30: „Schválení záměru regenerace rozvojových ploch veřejné zeleně v Liberci“ 
 
V roce 2009 si nechal odbor komunálních služeb zpracovat „Rozvojový plán systému zeleně města Liberec“, 
který rada města letos v dubnu vzala na vědomí jako podkladový materiál pro zpracovaný územní plán města 
Liberec. Kromě toho byl rozvojový plán podkladem pro vytipování rozvojových ploch veřejné zeleně, které jsou 
navrženy k regeneraci. Nyní byl radním města předložen ke schválení záměr regenerace ploch v k. ú. Rochlice – 
Pod sadem míru, U domoviny. V tomto území je záměrem vznik parkově upravené plochy celoměstského 
významu, propojení s lesoparkem nad teplárnou, regenerace stávající zeleně, vymezení a úprava cest. Dále se 
počítá s vybudováním odpočívadel s lavičkami, s vybavením vybraných ploch herními prvky pro děti, posilovnou 
pro dospělé a vytvořením zeleného zázemí pro obyvatele rochlického sídliště. 
Druhým záměrem je regenerace ploch v k. ú. Ruprechtice – tzv. cvičák, kde by mimo jiné mělo jít o úpravu 
pobytové louky, o vymezení místa pro sportovní aktivity, ale také odpočinek a rodinné aktivity. Záměrem je 
rovněž zpřístupnit plochu vybudováním cest, odpočívadel, doplnit ji mobiliářem a herními prvky pro děti. 
Na oba uvedené záměry odbor komunálních služeb nechá zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni PD ke 
stavebnímu povolení s návrhem arboristických, pěstebních a stavebních opatření. Projektová příprava by měla 
být hotova v průběhu roku 2010 s tím, že k samotné realizaci by došlo v letech 2011-2013.  
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Zahrada libereckých vzpomínek získává konkrétní podobu 
Bod č. 31: „Zahrada vzpomínek – výběr varianty řešení“ 
 
V rámci projektu Zahrada libereckých vzpomínek v současné době probíhá anketa mezi veřejností, jejímž cílem 
je získat názory Liberečanů na nejvýznamnější osobnost, událost a budovu nebo místo. Ve čtvrtek 20. května 
také proběhne v zasedací místnosti č. 11 na liberecké radnici inspirativní povídání dětí s Markem Řeháčkem, 
autorem průvodců i jiných publikací o Liberci, na které bezprostředně naváže výtvarný worshop. Hlavním 
výstupem projektu však bude revitalizace parku v Budyšínské ulici, který se promění ve veřejně přístupné místo 
plné zeleně a chybět zde nebudou ani veřejností určená liberecká nej.  
Radní v této souvislosti projednali variantní studii možných podob Zahrady libereckých vzpomínek. Ze tří 
nabízených alternativ vyšla vítězně třetí možnost, kterou autor nazývá „Řeka vzpomínek“. Cestička v parku 
připomíná řeku Nisu v dávných dobách před její regulací. V projektu jsou i květiny (kvetoucí rostliny), které 
spolu s okrasnými jabloněmi, třešněmi a hrušněmi naplňují představu zahrady. Jako dlažba budou v některých 
pasážích cesty napříč parkem použity stavební materiály z dnes již neexistujícího obchodního domu Ještěd. 
Stávající lipová alej bude zachována a návštěvníci parku jistě ocení také trávník, který je přímo koncipován jako 
pobytový. Vybraná varianta podoby Zahrady libereckých vzpomínek bude nyní dopracována do projektové 
dokumentace. 
  
 
Třicet nových kontejnerů na tříděný odpad 
Bod č. 33: „Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelných složek komunálního odpadu““ 
 
V souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky, Libereckého kraje i Statutárního města Liberec 
je zvyšování počtu sběrných nádob na tříděný odpad, který může být dále využit. Společnost EKO-KOM, a. s., 
nabídla městu k bezplatnému užívání 30 kontejnerů o objemu 1100 litrů. Jedná se konkrétně o 10 ks modrých 
kontejnerů na papír, 10 ks žlutých kontejnerů na plasty a 10 ks zelených kontejnerů na barevné sklo. 
Radní tuto nabídku přijali s chválili bezplatné zapůjčení kontejnerů na tříděný odpad na dobu určitou do konce 
roku 2012 s tím, že poté se smlouva změní na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Novými kontejnery 
budou doplněna stávající stanoviště, ale vzniknou i nová. Konkrétní umístění nových nádob na tříděný odpad 
zajistí odbor komunálních služeb, který bude vycházet z vlastních zkušeností a požadavků občanů. 
 
 
Kryt civilní ochrany se otevře veřejnosti 
Bod č. 40: „Zřízení stálé expozice věnované libereckým podzemním objektům a civilní obraně v prostorách krytu CO 
Lucemburská“ 
 
Statutární město Liberec pořádá několikrát ročně exkurze krytů civilní ochrany. O tyto akce je mezi 
veřejností velký zájem, a tak už rok probíhala příprava zřízení stálé expozice, která by nabídla pravidelnou 
možnost návštěvy jednoho z nejzajímavějších krytů v Liberci i v České republice, ale i zajímavosti z dalších 
libereckých krytů. Kryt CO v ulici Lucemburská disponuje téměř 1 km2 chodeb a navíc je svou polohou v centru 
města vhodným objektem pro zřízení této zamýšlené expozice. Inspiraci nalezli autoři v německém Berlíně, kde 
se tamní podzemí stalo součástí nabídky turistických atraktivit. 
V případě Liberce půjde v první fázi o 20 velkoplošných panelů vytvořených ve spolupráci s odborníkem na 
zdejší podzemí Ivanem Rousem a o zpřístupnění krytu jednu sobotu v měsíci. Po seznámení se s expozicí bude 
mít návštěvník možnost využít nabídky a prohlédnout si prostory krytu CO v doprovodu odborného průvodce. Po 
čase dojde k vyhodnocení návštěvnosti a případně také k rozšíření počtu dnů, kdy bude expozice otevřena. 
Základní vstupné je stanoveno na 50 Kč a zlevněné pro důchodce nad 70 let a studenty do 26 let na 30 Kč. 
Jako vstupenka bude sloužit připravovaná brožura plná zajímavostí o libereckém podzemí. Zpřístupnění krytu 
CO v Lucemburské ulici je plánováno na září letošního roku. 
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Nový vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Bod č. 42: „Jmenování vedoucího odboru koordinátor dotací EU Magistrátu města Liberec“ 
 
Celkem šest uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru koordinátor 
dotací EU. Tento odbor dosud neměl jmenovaného svého vedoucího a na základě pověření tajemníka magistrátu 
jej řídil Ing. Tomáš Hampl.  
Výběrová komise provedla hodnocení jednotlivých uchazečů a písemných materiálů, které tito uchazeči 
předložili. Členové výběrové komise doporučili radě města jmenovat vedoucím výše uvedeného odboru 
Ing. Michala Vereščáka, který nejlépe vyhověl všem stanoveným požadavkům specifikovaným v podmínkách 
výběrového řízení. 
 
Počet členů budoucího zastupitelstva 
Bod č. 46: „Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období“ 
 
Radní v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) navrhují zastupitelům zachovat stávající 
počet členů Zastupitelstva města Liberec i pro příští volební období. Podle české legislativy je nutné 
v zastupitelstvu schválit počet příštích zastupitelů nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do obecních 
zastupitelstev. Podle předpokládaného termínu voleb vychází toto rozhodnutí přibližně na polovinu července. 
V Liberci bude o této otázce rozhodnuto již na konci května. 
 
 
 
V Liberci 19. května 2010 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


