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Liberec 17. září 2014 

 

Tisková zpráva 
po 16. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Téměř 50 bodů měla na svém programu 16. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 16. září 2014. 

 

Most přes Ruprechtický potok je v havarijním stavu, oprava bude provedena ještě letos  

Bod č. 6: Havarijní stav - Most přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, Liberec 

Do konce listopadu tohoto roku je naplánována oprava přes Ruprechtický potok na cyklostezce U 

Nisy, kterou schválili na svém zasedání liberečtí radní. Jak totiž zjistili při poslední kontrole úředníci 

magistrátu, stavebně-technický stav mostu se dá nyní označit za havarijní. S jeho opravou tudíž nelze 

otálet. 

„Bude nutné provést sanaci podemletých základů. Stavebně-technický stav mostu je natolik vážný, že 

by mohlo dojít ke vzniku škody na majetku nebo zdraví lidí, jestliže bychom nejednali co nejrychleji,“ 

upřesnila primátorka města Martina Rosenbergová. „Při vydatnějších deštích nebo tání sněhu, které 

by zvedlo hladinu Ruprechtického potoka, by mohlo dojít k poškození mostní konstrukce a následná 

škoda by byla ještě větší než teď. Museli bychom také uzavřít cyklostezku, která přes most vede,“ 

dodala.  

Město oslovilo kvůli opravě mostu tři firmy. Z nich vybralo společnost, která nabídla nejnižší 

předpokládanou cenu. Stavební práce bude provádět firma TWO BRICKS s.r.o. za částku 581.873,- Kč, 

včetně DPH. Podle předpokladů by měla oprava probíhat od září do konce listopadu tohoto roku.  

 

Sníh ze silnic bude město i nadále odklízet rychleji, než předepisuje zákon 

Bod č. 13: Operační plán zimní údržby komunikací 2014 – 2015 

Plán zimní údržby pro období od 1. listopadu 2014 do 31. března 2015, který je základním podkladem 

k provádění zimní údržby komunikací, chodníků, schodišť, veřejných prostranství, přechodů pro 

chodce a zastávek MHD, schválila nyní rada města. Odklízet sníh z komunikací budou provádět stejně 

jako v minulých letech Technické služby města Liberce. Ze 462,45 kilometrů vozovek spadá do zimní 

údržby 406,78 kilometrů, zbytek se neudržuje. 

„Pro zimní období 2014-2015 jsme do údržby nově zařadili úseky komunikací, o které nás žádali 

občané. Je to například příjezd ke garážím na ulici Cihlářské nebo prodloužení udržovaného úseku v 
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Řetízkové ulici,“ upřesnila primátorka Martina Rosenbergová. „Také v nadcházejícím zimním období 

se budeme řídit naším pravidlem z minulých let, že časové limity na dokončení zimní údržby budou 

oproti limitům, které nám předepisuje zákon, o polovinu kratší. Komunikace budou tedy od sněhu 

uklízeny rychleji,“ dodala. 

Město uklízí od spadu sněhu z celkových 293,09 kilometrů chodníků 164,4 kilometrů, zbylých 128,43 

kilometrů chodníků se neudržuje. Pro zimní období 2014-2015 byly do udržovaných úseků zařazeny 

rozšířené chodníky v ulicích Dvořákova, Škroupova a Sukovo náměstí.  

„Pro zimní údržbu chodníků využíváme pracovníků Komunitních prací Liberec, kteří odklízejí sníh 

ručně, a z více jak osmi kilometrů chodníků,“ připomněla primátorka. 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti na komunikacích jsou následující: 

Zimní údržba 2014-2015 

Pořadí komunikací Limit daný vyhláškou Limit daný plánem 

I. pořadí důležitosti Do 4 hodin Do 2 hodin 

II. pořadí důležitosti Do 12 hodin Do 6 hodin 

III. pořadí důležitosti Do 48 hodin Do 24 hodin 

 

Lhůty pro dokončení zimní údržby na chodnících, schodištích, veřejných prostranstvích, parkovištích 
atd. jsou následující: 

Zimní údržba 2014-2015 

chodníky I. kat. důležitosti do 6 hodin po spadu sněhu 

chodníky II. kat. důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu 

schody   do 12 hodin po spadu sněhu 

parkoviště  do 24 hodin po spadu sněhu 

veřejná prostranství Program A 

Program B 

do 6 hodin po spadu sněhu 

do 12 hodin po spadu sněhu 

cesty v parcích  do 24 hodin po spadu sněhu 

přechody  do 12 hodin po spadu sněhu 

zastávky MHD  do 12 až 24 hodin po spadu sněhu  

(dle důležitosti) 
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Město převádí rybník ve Vesci a přilehlé pozemky do vlastnictví Povodí Labe 

Bod č. 15: Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu 

Soubor pozemků ve Vesci, na nichž leží rybník Tajch, přejde do vlastnictví Povodí Labe. Záměr 

bezúplatného převodu, který bude ještě schvalovat zastupitelstvo, odsouhlasili liberečtí radní. Město 

tak učinilo první důležitý krok k tomu, aby mohlo Povodí Labe co nejdříve zajistit narušené hráze. Tou 

začala letos v srpnu prosakovat voda a hrozilo, že by mohlo dojít k protržení hráze. 

 

Město uzavře novou čtyřletou smlouvu na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel 

Bod č. 20: Veřejná zakázka - „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění 

motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel 

statutárního města Liberec 

Protože k 31. 12. 2014 skončí statutárnímu městu Liberec platnost stávajících pojistných smluv pro 

pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel, uzavřených na základě výběrového řízení dne 19. 11. 2010 

s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., bylo potřeba vybrat nového pojistitele na další čtyřleté období. 

Rada města nyní schválila výsledky veřejné zakázky, z níž vzešla vítězně znovu Kooperativa, 

pojišťovna, a.s. „Jednotlivé nabídky byly posuzovány podle nabídkové ceny, a tu nejnižší, o cca šest a 

půl milionu korun nižší než druhá pojišťovna, nabídla právě Kooperativa,“ komentoval náměstek 

primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Jiří Šolc s tím, že cena všech zmíněných 

pojištění na další čtyřleté období bude 36,814.656 Kč. 

 

Město přispěje na péči o duševně nemocné v Kosmonosech 

Bod č. 25: Poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

Finanční příspěvek ve výši 10 tisíc korun pro Resocializační a psychoterapeutické oddělení K 20 v 

Psychiatrické nemocnici Kosmonosy schválili liberečtí radní. Peníze poslouží k rozvoji rehabilitace, 

ergoterapie a režimových aktivit hospitalizovaných libereckých občanů.  

Oddělení poskytuje psychiatricko-psychologickou péči pro pacienty od 15 let věku. Zaměřuje se na 

resocializaci lidí s duševním onemocněním. Součástí oddělení jsou detoxifikační lůžka určená pro 

přípravu závislých osob na návykových látkách k následné léčbě závislosti. „Oddělení se snaží 

zlepšovat spolupráci s pacienty, snižovat počet návratů do léčebny a napomáhat začlenění do 

zaměstnání a do společnosti,“ uvedl náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. 

 

O nové ředitelce Mateřské školy Sluníčko rozhodne konkurzní komise 

Bod č. 29: Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) 

Mateřské školy "Sluníčko"  

Rada města Liberec jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele 

Mateřské školy Sluníčko v Bezové ulici. Současná ředitelka Petra Čermáková odchází 1. ledna 2015 na 

mateřskou dovolenou. Nejpozději po dvou letech by se však do školky na stejnou pozici vrátila. 
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V komisi zasednou jako zástupci zřizovatele náměstci primátorky Kamil Jan Svoboda (předseda) a Jiří 

Šolc, dále zástupce krajského úřadu Eva Martínková, zástupce České školní inspekce Jana Kolínská, 

odbornice v oblasti státní správy Vlasta Tesařová a zástupkyně pedagogických pracovníků mateřské 

školy Petra Čermáková. 

„Předpokládaný nástup do funkce zastupujícího ředitele je 1. 1. 2015. Přihlášky mohou zájemci zasílat 

nejpozději do 26. září a krom jiného je nutné k nim přiložit i stručnou, maximálně čtyřstránkovou 

koncepci rozvoje školy,“ konstatoval náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. 

 

Centrum zdravotní a sociální péče koupí pro účely pečovatelské služby nový užitkový vůz 

Bod č. 31: Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec o 

souhlas zřizovatele s nákupem nového užitkového vozu pro potřeby pečovatelské služby 

Novým užitkovým vozem Volkswagen Caddy bude brzy disponovat Centrum zdravotní a sociální péče 

Liberec, p. o. Nakoupí ho díky prostředkům z investičního fondu příspěvkové organizace, z něhož 

bude moci čerpat příspěvek až do výše 550.000 Kč. Rozhodli o tom liberečtí radní. „Vůz bude sloužit 

pro potřeby pečovatelské služby a jeho nákup je součástí plánované obnovy vozového parku 

organizace,“ komentoval náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální péči Kamil Jan 

Svoboda. Podle primátorky Martiny Rosenbergové je nový automobil potřeba. „Neustále totiž 

narůstá počet klientů pečovatelské služby v terénu,“ komentovala primátorka. 

 

Orchestr Divadla F. X. Šaldy se brzy bude pyšnit novým anglickým rohem 

Bod č.: 32: Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele  

s čerpáním investičního fondu v roce 2014 

Až 250.000 Kč na nákup nového anglického rohu bude mít k dispozici Divadlo F. X. Šaldy. Čerpání 

finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace již schválili liberečtí radní. Stávající 

anglický roh, kterým disponuje divadelní orchestr, je totiž po více než 10 letech provozu a několika 

opravách ve špatném stavu a hrozí jeho totální selhání. „To by samozřejmě značně zkomplikovalo 

fungování orchestru, nehledě na to, že takto starý nástroj kvůli své nespolehlivosti ohrožuje 

uměleckou úroveň tělesa,“ komentoval náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast 

Kamil Jan Svoboda. Anglický roh, často označovaný jako horna, je dvouplátkový dřevěný dechový 

nástroj patřící do rodiny hobojových nástrojů a používá se právě v symfonických orchestrech. 

 

V Kulturním a společenském centru Lidové sady dojde k rekonstrukci sociálního zařízení 

a modernizaci restaurace Formanka 

Bod č. 33: Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele s 

čerpáním investičního fondu v roce 2014 

Liberečtí radní schválili čerpání finančních prostředků do výše 3,1 mil. Kč z investičního fondu ZOO 

Liberec, p. o., které příspěvková organizace využije k rekonstrukci sociálního zařízení a na 

modernizaci restaurace Formanka v Kulturním a společenském centru Lidové sady. K úpravám 
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prostor, které od roku 2011 provozuje právě ZOO Liberec, p. o., by mělo dojít v podzimních měsících 

letošního roku, tedy ještě před zahájením plesové sezony. 

V rámci stavebních prací dojde ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení u restaurace, 

k propojení restaurace a sociálního zařízení s terasou, ke stavebním úpravám zázemí restaurace, 

k dovybavení kuchyňských technologií a vybudování výdeje jídel na terasu. Podle náměstka 

primátorky pro školství, kulturu a sociální péči Kamila Jana Svobody Kulturní a společenské centrum 

Lidové sady moderní sociální zařízení, restaurační zázemí a cateringové služby potřebuje. „To všechno 

totiž bude podporovat pestrou nabídku programů v Lidových sadech, kde již nyní probíhají rozsáhlé 

opravy omítek, maleb, stropu a interiérů kryté terasy,“ uvedl Kamil Jan Svoboda. 

 

Liberec upravuje systém financování služeb v sociální oblasti 

Bod č. 34: Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec pro 

poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015-2016 

Bod č. 26: Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat 

Nový systém financování služeb v sociální oblasti pro poskytovatele sociálních služeb zavádí 

statutární město Liberec. Pro přiznání finančního příspěvku z městského rozpočtu vytvořilo jasná 

pravidla, která budou platit v období následujících dvou let. 

Řídící pracovní skupina pro Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Liberec v pravidlech 

upřesnila okruh oprávněných žadatelů a určila postup při příjmu žádosti a kontrolu formálních 

náležitostí. Nová pravidla také stanovují maximální výši finančního příspěvku, která nepřesáhne 40 

procent z celkového předloženého rozpočtu dané služby, nejvýše však 500.000,- Kč včetně DPH. 

Pravidla dále například zvyšují bodovou hranici pro získání finančního příspěvku. „Nově byl vytvořen 

formulář, kde se žadatel zaváže, jak bude čerpat finanční příspěvek. Bude součástí smlouvy a také 

poslouží ke kontrole vyúčtování dotace, kterou předloží žadatel vždy do února následujícího roku,“ 

podotkla primátorka Martina Rosenbergová. 

Nastavený systém financování služeb v sociální oblasti je přínosný pro žadatele i statutární město 

Liberec. Poskytovatelům služeb v sociální oblasti pomáhají příspěvky nejen k realizaci jejich činnost, 

ale zároveň jim umožňují získat další peníze ze státního rozpočtu.  

„Jde o první systémové opatření, které jsme na radnici začali připravovat, a dnes se potvrzuje, jak bylo 

potřebné. Organizace, které byly dříve podporovány z projektu IP1, už tuto podporu nemají a tím 

pádem nemohou získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, což je příklad azylového domu 

Speramus,“ řekla primátorka. 

Právě na provoz azylového domu Speramus, který provozuje v Široké ulici obecně prospěšná 

společnost Návrat, přispělo statutární město Liberec. Městští radní odsouhlasili poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 250 000 korun. Dotace pomůže zachovat služby, které společnost poskytuje lidem 

bez domova a v tíživé sociální situaci.  

V azylovém domě Speramus lidé nacházejí pomocnou ruku již od roku 1995. Mohou zde i přenocovat. 

Speramus je otevřený nepřetržitě a má kapacitu 25 lůžek. Dofinancování z prostředků města je pro 

Návrat v tuto chvíli jedinou cestou k zachování služby. „Liberecký kraj letos zatím žádný dotační 
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program neotevřel a jiné veřejné zdroje pro nás nepřipadají v úvahu. Navíc už není kde šetřit,“ uvedl 

ředitel obecně prospěšné společnosti Návrat Robert Prade. 

Poskytnutí tohoto příspěvku, ale i samotná pravidla musí ještě schválit zastupitelstvo města. 

 

Další krok ke zlepšení podmínek pro lyžaře v Liberci v areálu na Ještědu – dobrá zpráva pro 

liberecké lyžaře 

Bod č. 38: Memorandum o spolupráci mezi Sportovním klubem Ještěd, Sportovním areálem Ještěd, 

a.s. a statutárním městem Liberec 

Liberečtí radní schválili uzavření memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje lyžařského areálu mezi 

Sportovním klubem Ještěd (SKJ), Sportovním areálem Ještěd, a.s. (SAJ) a statutárním městem Liberec.  

Schválením změny územního plánu města Liberce na minulém zasedání zastupitelstva a nyní 

schválením memoranda s klíčovým partnerem v areálu, kterým je sportovní organizace Sportovní 

klub Ještěd (SKJ), byl učiněn další potřebný krok pro rozvoj lyžařského areálu na Ještědu. Statutární 

město Liberec postupně vytváří podmínky pro rozvoj sjezdového lyžování v Liberci – Horním 

Hanychově.  

„Liberečtí lyžaři i návštěvníci areálu z vlastní zkušenosti jistě dobře vědí, že kapacita sjezdovek 

neodpovídá možnostem, které nabízí vleky a lanovky. Tento nepoměr může odstranit připravované 

zkapacitnění sjezdovek,“ řekl náměstek primátorky Jiří Rutkovský. Dalším aktuálním nedostatkem 

areálu je zcela nedostatečné zázemí pro návštěvníky  areálu u dolní stanice lanovky na Skalku. 

„Lyžařům u nás chybí prakticky veškeré zázemí, které je obvyklým standardem. Část služeb, například 

půjčovna lyžařského vybavení, je dnes nabízena pouze v buňkách umístěných v sousedství 

parkoviště,“ vysvětlil náměstek. 

Zmíněné i další nedostatky by měl odstranit projekt „Modernizace sportovního areálu v Liberci – 

Horním Hanychově (Ještěd)“, jehož příprava může být nyní, po schválení zmíněných dokumentů, 

zahájena.  

„Projekt není zatím zpracován ani v rovině záměru a proto ani nevíme, jestli bude město pro rozvoj 

potřebovat pozemek pod objektem SKJ. Objekt lyžaři zvaným Houston II. je ve vlastnictví sportovního 

klubu SKJ a dnes slouží jako zázemí sportovního klubu, pro školení trenérů a ještědské lyžařské 

školy. V případě, že budeme potřebovat tento pozemek pro rozvoj areálu, nabídneme sportovnímu 

klubu možnost vytvoření zázemí na jiném pozemku v této oblasti u dolní stanice lanovky Skalka,“ 

doplnil Jiří Rutkovský. Je v zájmu města spolupracovat se sportovním klubem, který má na Ještědu 

dlouhou tradici, sdružuje mnoho sportovců a to včetně mnoha libereckých dětí a mládeže, které zde 

SKJ učí lyžovat.  

Areál sjezdového lyžování spravuje a provozuje společnost Sportovní areál Ještěd a.s. (SAJ), jejímž 

vlastníkem je statutární město Liberec. 
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Dotace od města pomůže k obnově turistického značení 

Bod č. 43: Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub českých turistů Ještědská oblast  

Statutární město Liberec uzavře s Klubem českých turistů novou smlouvu o poskytování dotací na 

údržbu turistických stezek v oblasti CHKO Jizerské hory. Stávající smlouva je již neaktuální a podle té 

nové pomůžou peníze z rozpočtu města k obnově různých lokalit v katastru Liberce.  

„Domluvili jsme se, že Klubem českých turistů Jizersko-Ještědské oblasti každý rok předloží plán 

činnosti značkářského obvodu Liberec, ve kterém bude přesně specifikován plán práce pro daný 

kalendářní rok a přepokládané náklady. Dotační smlouva se uzavře vždy na dobu určitou, tedy na 

jeden kalendářní rok, přičemž rada města bude každý rok schvalovat výši přidělené dotace,“ upřesnil 

náměstek primátorky Jiří Rutkovský. „Uvítáme připomínky k turistickému značení a upozornění 

občanů, pokud někde něco není v pořádku,“ doplnil. 

Letošní dotace, kterou schválila rada města podle nové smlouvy, bude činit 46 200 korun. Díky 

tomuto příspěvku Klub českých turistů doplní nebo obnoví turistické značení v Liberci. Například 

doplní značení tras ve Vesci a směrovky na lanovku Skalka a k Rohanovu pomníku, upraví značení na 

Výpřeži nebo přeznačí trasy mezi Pláněmi, Hanychovem a Pilínkovem. 

 


