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Liberec 20. května 2015 

 

Tisková zpráva 
po 10. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Sedm desítek bodů měla na svém programu 10. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 19. května 2015. 

 

Výměna zastupitelů z TOP 09. Petera Hromádku nahradí František Gábor 

Informace o rezignaci MUDr. Petera Hromádky na mandát člena ZM Liberec 

V zastupitelstvu statutárního města Liberec došlo k personální změně. Peter Hromádka (TOP 09), 

který usedl v řadách devětatřicetičlenného sboru zastupitelů po volbách na podzim loňského roku, 

rezignoval 13. května 2015 na svou funkci. Nahradil ho jeho stranický kolega František Gábor, 

pětačtyřicetiletý válečný veterán, aktivní člen Československé Obce legionářské a někdejší radní a 

zastupitel Libereckého kraje. Nový zastupitel složí slib na květnovém zasedání zastupitelstva. 

 

Draft dalšího rozvoje vzdělávání v Liberci 

Bod č. 36: Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání na území města Liberec do roku 

2020 

Město Liberec má schválen Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání na území 

města do roku 2020. Dokument je jednak komplexní analýzou současného stavu mateřských a 

základních škol (demografie, rozšiřování kapacit, stav budov i movitého majetku aj.), vymezuje 

nejpalčivější problémy libereckého školství a také předkládá náměty, jak tyto problémy řešit. A to 

především prostřednictvím prostředků z EU. 

„Dokument takového typu jsem v rezortu školství postrádal, proto jsme se rozhodli jej sami 

vypracovat. Zjednodušeně se dá říci, že analytickou částí Draft shrnuje vše, co čtenáři potřebují vědět 

o libereckém školství. Návrhová část je pak souborem námětů, kam chceme ve střednědobém výhledu 

směřovat. Návrhová část je přitom nadále otevřeným dokumentem, projde ještě diskuzí na školském 

výboru, vyjádřit se může i veřejnost. Draft jako celek bude sloužit jako podklad pro projektové řízení 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ vysvětlil náměstek primátora pro 

školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Draft zpracoval tým odborů školství a správy 

majetku, oponovalo jej šest členů školského výboru a také sedmičlenné kolegium ředitelů ZŠ, které 

jako svůj poradní orgán ustanovil náměstek Langr. 
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Mezi největší problémy školství Draft řadí: nedostatečnou kvalitu infrastruktury pro vzdělávání dětí 

předškolního věku, nedostatečnou kapacitu základních škol na území města, nedostatečnou kvalitu 

školské infrastruktury pro povinné i celoživotní vzdělávání, nedostatečnou podporu výuky 

přírodovědných a technických předmětů (budování tzv. přenositelných gramotností nutných pro 

celoživotní vzdělávání, větší motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů) a 

vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rizika jejich exkluze v předškolním i 

základním vzdělávání.  

Jako hlavní cíle do roku 2020 pak zpracovatelé vytyčili: 1. kontinuální navyšování kapacit ZŠ (stavební 

úpravy budov i vnitřní dispozice, dostavby, aktualizace demografických dat i možností školských 

budov, novely spádové vyhlášky aj.), 2. zlepšování kvality školské infrastruktury ve vztahu ke klíčovým 

oborům a kompetencím žáků (zajištění vhodných prostor a modernizace odborných učeben Ch, F, Př, 

ICT, jazykové učebny, dílny na technické činnosti, pozemky pro pěstitelské práce, jejich vybavení, 

vysokorychlostní internet a konektivita, aktivní spolupráce se středními školami technického 

zaměření a jejich infrastrukturou aj.), 3. zlepšování podmínek pro inkluzivní vzdělávání, předcházení 

sociálnímu vyloučení, boj se záškoláctvím (bezbariérovost, školní poradenská pracoviště, zájmové 

aktivity a programy pro děti se sociálním handicapem aj.), 4. spolupráce při rozvoji vzdělávání 

pedagogických pracovníků a zvyšování jejich schopností a dovedností (vzdělávací programy, 

strategické řízení, praxe studentů aj.), 5. zlepšování kvality infrastruktury sítě zařízení předškolního 

vzdělávání (stavební úpravy budov, prostranství i hřišť, vybavení herními prvky, vysokorychlostní 

internet a konektivita aj.). 

 

Město podpoří Krajskou vědeckou knihovnu, Bohemia JazzFest, Spacium i Severáček 

Bod č. 37: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti 

poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 

Bod č. 38: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup 

knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 

Bod č. 39: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce 

Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

Bod č. 40: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz 

společnosti Spacium, o.p.s. 

Bod č. 47: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast 

libereckého pěveckého sboru Severáček v mezinárodní soutěži v řecké Preveze v roce 2015 

Sérii dotací pro kulturní organizace v celkové výši 1,75 milionu Kč odsouhlasili na svém 10. řádném 

zasedání liberečtí radní. Pokud se s nimi ztotožní i zastupitelé, využije peníze z města Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, společnost Bohemia JazzFest o.p.s., Spacium o.p.s. a občanské sdružení Kruh 

přátel Severáčku. 

Do Krajské vědecké knihovny poputuje dotace ve výši 1,2 milionu Kč, skrze kterou město podpoří 

letošní provoz poboček ve Vesci, na Kunratické, v Ruprechticích, Rochlici, Machníně a na Králově Háji. 

„Všech šest poboček Krajské vědecké knihovny plní funkci městských knihoven a jako takové jsou 

nenahraditelné pro občany okrajových částí města, pro které je hlavní knihovna v centru Liberce hůře 

dostupná, tedy především pro děti a seniory. Tyto malé knihovny jsou hojně využívané a navíc velmi 

dobře funguje jejich propojení se školami,“ komentoval dotaci náměstek primátora pro školství, 
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kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že dotací ve výši 100 tisíc Kč podpoří město i 

nákup knihovního fondu KVK v roce 2015. 

Město přispěje i na pořádání jubilejního 10. ročníku tradičního Bohemia JazzFestu, který se uskuteční 

16. července před libereckou radnicí. Radní pro tento účel odsouhlasili dotaci ve výši 150 tisíc Kč. 

„Jazzoví příznivci se mohou těšit na špičkové hudebníky z Evropy i USA, odkud se svým kvartetem 

dorazí i známý kytarista Bill Frisell. Vstupné na festival bude zdarma,“ konstatoval Ivan Langr. 

Dotaci ve výši 200 tisíc Kč pak radní přiřkli i obecně prospěšné společnosti Spacium, která peníze 

využije na provozní náklady, a 100 tisíc Kč získá od města občanské sdružení Klub přátel Severáčku. 

„Touto dotací podpoříme účast 47 dětí z libereckého pěveckého sboru na mezinárodní soutěži v řecké 

Preveze, která bude pro mladé sboristy odměnou za stovky hodin zkoušek a soustředění,“ komentoval 

náměstek. 

 

V prvním kole žádostí o dotace z fondů podpoří město kulturu, vzdělávání, projekty ke 

zlepšení zdravotní kondice obyvatel i například prevenci kriminality celkovou sumou přes 

dva miliony korun 

Bod č. 41: Návrh správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu v rámci I. 

výzvy roku 2015 

Bod č. 42: Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 

zdraví statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Bod č. 43: Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací v 1. kole roku 2015 

Bod č. 44: Návrh správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 

prevence statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Dohromady kolem 2,3 milionů korun si mezi sebou rozdělí organizace, které podaly žádosti o 

přidělení dotací na své projekty v I. výzvách několika fondů města. Kulturní fond podpoří 37 projektů 

celkem 40 žadatelů sumou 826.000,- Kč. Dotace poputují například sdružení Zachraňme kino Varšava 

nebo na festival sborového zpěvu Bohemia Cantat či pěveckému sboru Cum decore, který působí při 

Gymnáziu F. X. Šaldy.  

Fond zdraví přispěje na 44 projektů od 39 žadatelů celkovou sumou 717.000,- Kč. Z Fondu pro 

podporu a rozvoj vzdělávání bude mezi 26 projektů z původně 32 přijatých žádostí rozděleno 

dohromady 430.000,- Kč. Dotace například pomohou dětem ze ZŠ Oblačná vydávat školní časopis 

nebo přispějí na nahrání CD souboru Výšinka, který působí při ZŠ Aloisina Výšina. Fond prevence 

podpoří 18 projektů z přijatých 31 žádostí částkou 300.000,- Kč. Mezi organizacemi, kterým peníze 

města pomohou v jejich činnosti, je například Fokus Liberec nebo zdejší pobočka Člověka v tísni. 

Návrhy správních rad jednotlivých fondů odsouhlasili liberečtí radní. Konečné slovo ve schvalování 

finančních příspěvků ještě budou mít zastupitelé města. 
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Poskytovatelé sociálních služeb si mezi sebou rozdělí téměř pět milionů korun 

Bod č. 45: Návrh Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti v regionu 

Liberec na přidělení finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu 

statutárního města Liberec na rok 2015 

Přidělení finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu statutárního 

města Liberec na rok 2015 dle „Návrhu Řídící pracovní skupiny KPSS v regionu Liberec v rámci výzvy“ 

v celkové ve výši 4,996.000,- Kč odsouhlasili liberečtí radní. Konečné schválení dotace pro organizace, 

které se starají o zdravotně postižené, seniory a další klienty, jež potřebují jejich pomoc, bude ještě 

ležet na zastupitelích města. 

„Uvedená částka bude rozdělena pro 40 služeb v sociální oblasti,“ upřesnil Ivan Langr, náměstek pro 

školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch. „Celkem podalo 29 poskytovatelů 49 žádostí. Výše 

požadovaných finančních prostředků činila dohromady 12,059.798,- Kč,“ dodal. 

 

Město také pro příští rok nakoupí elektřinu a zemní plyn na burze 

Bod č. 54: Realizace centralizovaného nákupu energií (elektřina a zemní plyn) prostřednictvím 

Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Nejlevnější dodavatele elektrické energie a zemního plynu bude město Liberec vybírat i pro rok 2016 

na burze. Nejen statutární město Liberec a většina jeho příspěvkových organizací a společností 

(například školy, Zoologická zahrada Liberec, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou a 

další), ale rovněž některá okolní města a obce mají tak velkou šanci, že na energiích i příští rok ušetří. 

Z okolních měst využily nabídku centralizovaného nákupu energií společně se SML například Jablonné 

v Podještědí, Rokytnice nad Jizerou nebo Svijany. 

„Na komoditní burze je už ze samého principu zajištěn obchod za objektivně nejlepší možnou cenu na 

trhu v daném čase (období nákupu), což u jiné formy veřejné zakázky, a to ani s využitím elektronické 

aukce, zaručit při nejlepší vůli není možné,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu 

majetku města Tomáš Kysela. 

V praxi burzovní obchod probíhá tak, že je stanoven termín a hodina začátku transakce. Následně je 

sdělen celkový objem nabízené komodity a základní vyvolávací cena. Dodavatelé této komodity mají 

60 minut na to, aby předkládali své nabídky, a tato cena je postupem času stlačována níže. Aktuální 

nejnižší nabídková cena je neustále zobrazována na displeji. Výsledkem je konečná (vítězná) cena pro 

jednoho dodavatele za MWh pro konkrétní komoditu. 

„Město Liberec dosud realizovalo tři centralizované nákupy komodit elektřiny a zemního plynu přes 

Českomoravskou komoditní burzu Kladno, a to za kalendářní období 2012, 2013, 2014 a 2015. Všichni 

účastníci tohoto centralizovaného nákupu ušetřili každý rok v porovnání se standardním ceníkem 

dohromady částku přes 9 milionů korun. Předpokládáme, že podobné úspory dosáhneme i pro příští 

rok,“ zdůraznil náměstek Tomáš Kysela. 
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Konkrétní příklad: v roce 2014 bylo obchodováno 30,4 MWh, úspora dosáhla cca 9,1 milionů korun, 

náklady na burzu činily 357.590,- Kč. 

 

Sportovním organizacím půjde 1,2 milionu korun 

Bod č. 55: Návrh správní rady SF na přidělení dotací ze SF v I. výzvě roku 2015 

Více než 1,2 milionu korun rozdělí město Liberec ze svého Sportovního fondu mezi úspěšné žadatele 

o dotace z I. výzvy roku 2015. Členové správní rady Sportovního fondu projednali celkem 112 došlých 

žádostí. Devětaosmdesát z nich schválili a jejich žadatele město prostřednictvím fondu podpoří. O 

poskytnutí dotací bude ještě rozhodovat zastupitelstvo města. Dotace jsou určeny především na 

veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, které se konají do konce srpna 2015.   

„U dvou desítek žádostí shledala správní rada fondu nedostatky především v nesplnění parametrů pro 

veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v požadovaném účelu dotace. Z toho však dvě 

žádosti budou převedeny do dalšího dotačního kola a následně znovu projednány,“ uvedl primátor 

Tibor Batthyány. 

Pro Sportovní fond SML je v rozpočtu na letošní rok vyčleněna částka 10 milionů korun. K tomu 

necelých 140 tisíc zůstalo ve fondu z loňského roku a dalších 15 tisíc činí vrácené dotace. 

 

Fond pro partnerskou spolupráci podpoří letos pět projektů 

Bod č. 61: Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML na přidělení dotací I. výzvy 2015 

Z Fondu pro partnerskou spolupráci uvolní město Liberec v letošním roce 95 tisíc korun. Na návrh 

správní rady fondu rozdělí radnice částku mezi 5 žadatelů. Poskytnutí dotací musí ještě schválit 

zastupitelstvo města. 

Město Liberec z fondu podpoří například výměnný pobyt studentů z Podještědského gymnázia a školy 

z Amersfoortu, dále setkání žáků ze ZŠ Barvířská v Augsburgu nebo mezinárodní spolupráci ZŠ 

Dobiášova s nizozemskou školou 't Hooghe Landt. 

Do I. výzvy roku 2015 se přihlásilo se svými projekty 6 žadatelů. Správní rada tak nevyhověla pouze 

jednomu žadateli, jehož projekt se netýkal spolupráce s partnerským městem. Další výzvu už město 

letos nevypíše. Na účtu fondu tak zůstane pro příští rok 5 tisíc korun.  

 

Výjezdové jednotky dobrovolných hasičů dostanou 16 nových přenosných radiostanic 

Bod č. 63: Přijetí účelové dotace na rok 2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

Celkem 54.250 Kč získá statutární město Liberec z Dotačního fondu Libereckého kraje na nové 

vybavení výjezdových jednotek dobrovolných hasičů. Dotaci, která pomůže k obnově dnes již 

zastaralé komunikační techniky, vzali na vědomí liberečtí radní. 
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„V letošním roce jsme žádali o dotaci na nákup šestnácti přenosných radiostanic. Výše účelové dotace 

z podprogramu Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje činí sedmdesát procent celkové 

ceny, zbylých 23.250 korun tedy doplatí město,“ informoval primátor Tibor Batthyány. 

Nové přenosné radiostanice za 77.500 Kč poputují do všech libereckých výjezdových jednotek, kde 

nahradí nejstarší kusy, používané už od roku 2004. Obměna vysílaček navíc přinese významnou 

modernizaci. Zatímco staré radiostanice disponují čtyřmi kanály, ty nové budou šestnáctikanálové. 

 

Volnočasové plochy Liberec I: Smluvní dodatek omezí využití subdodavatele o polovinu 

Bod č. 64b: Volnočasové plochy Liberec I - Dodatek č. 1 SoD 

Liberečtí radní revokovali své usnesení z 5. května 2015 a schválili uzavření nového Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo na projekt „Volnočasové plochy Liberec I“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Tento dodatek zohledňuje změnu harmonogramu a využití subdodavatele BREX, spol. s r.o. ve výši  

44 % na plnění díla. Původní návrh podílu subdodavatele činil 83 %.  

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace sportovních hřišť tří libereckých základních škol - 

ZŠ Vrchlického, ZŠ Křížanská a ZŠ Na Výběžku. Harmonogram počítá s dokončením v září tohoto roku.  

 „Využití subdodavatelů nemělo vliv na výběr nejlepší nabídky. Navíc omezení možnosti mít 

subdodavatele nebylo ani v zadávacích podmínkách, které připravilo minulé vedení města. Musím 

zdůraznit, že se stále bavíme o nabídce, která byla o 2,5 mil. Kč levnější než druhá v pořadí. Uzavření 

dodatku je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a průběžně komunikujeme i s 

poskytovatelem dotace, abychom omezili riziko možných sankcí. Otázku využívání subdodavatelů chci 

ale do budoucna řešit, aby pokud možno zakázku realizoval ten, kdo ji vyhraje a nedocházelo k 

řetězení subdodavatelů a přeprodávání zakázek, byť to zákon umožňuje,“ zdůraznil náměstek 

primátora pro ekonomiku a dotace Jan Korytář. 

Stavbu provádí vítěz veřejné zakázky, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., za cenu 23,7 mil. Kč 

včetně DPH. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Severovýchod. Jedná se o realizaci posledního projektu Integrovaného 

plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 


