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Liberec 17. června 2015 

 

Tisková zpráva 
po 12. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála sto bodů měla na svém programu 12. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 16. června 2015. 

 

Na provoz Dětského centra Sluníčko by měly přispívat i ostatní obce   

Bod č. 10b: Spolufinancování ústavní péče a péče poskytované v zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc za roky 2012-2014  

Město Liberec chce narovnat financování nákladů na ústavní péči poskytovanou v Liberci Dětským 

centrem SLUNÍČKO a Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK dětem, jejichž zákonní 

zástupci mají trvalé bydliště v různých obcích České republiky. Péči přitom financuje zejména statutární 

město Liberec jako zřizovatel, přesto až polovina přijatých dětí nepochází z Liberce. Jen za poslední tři 

roky zaplatilo město přes 20 milionů korun za péči o děti, jejichž zákonní zástupci mají bydliště hlášené 

v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Novém Boru, ale také až v Teplicích, Třeboni, Šumperku, Valašském 

Meziříčí a dalších městech. Město Liberec proto začne tyto obce oslovovat a žádat je o 

spolufinancování nákladů.  

„Tento problém v Liberci dlouhá léta nikdo neřešil. Bohužel nikoho v minulosti nenapadlo další města 

oslovit. Pokusíme se zajistit alespoň část peněz z posledních tří let. Do budoucna bychom chtěli nalézt 

společné řešení s Libereckým krajem, přeci jen zřizujeme zařízení, které má působnost v celém kraji,“ 

řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. Doplnil, že uvedené kroky chod 

zařízení nijak neohrozí. 

„Současně rada města navrhla pro SLUNÍČKO mimořádnou dotaci ve výši 400 tisíc korun na řešení 

aktuálních problémů s prostory. Centrum potřebuje vybudovat zdravotní ambulanci, která bude nově 

sídlit v objektu Mateřské školy Kytička,“ doplnil Jan Korytář. 

V Dětském centru SLUNÍČKO žijí děti od narození do tří let věku. Centrum je rozdělené na Kojenecké a 

Dětské oddělení, kde se o děti 24 hodin denně stará odborný zdravotnický personál. Podmínky života, 

co nejvíce podobné těm rodinným, zde pomáhají vytvářet rodinné buňky. Centrum poskytuje 

zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, dětem týraným, zanedbávaným, 

zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně 

postiženým. O umístění dětí do zařízení rozhodují orgány sociálněprávní ochrany dětí a soudy. 
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ZŠ v Ostašově se jako první v kraji zapojí do projektu, který pomáhá školám k úspěchu 

Bod č. 25: Souhlas se zapojením Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace do 

projektu "Pomáháme školám k úspěchu". 

Základní škola Křížanská v Ostašově byla jako první v Libereckém kraji vybrána do projektu "Pomáháme 

školám k úspěchu", který si klade za cíl zlepšovat kvalitu výuky a rozvíjet schopnosti žáků. Projekt 

financuje The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a probíhá pod 

záštitou Ministerstva školství ČR. Se zapojením do projektu souhlasili liberečtí radní.  

Nadace bude libereckou školu finančně podporovat po dobu pěti let, a to formou účelově určených 

darů na aktivity, které patří mezi vybrané formy podpory: 

- vzájemné učení ve škole i mimo školu (kolegiální podpora, párová výuka, společný vývoj) 

- kritičtí přátelé – podpora zvenčí (pedagogický konzultant, přizvaní odborníci) 

- více dospělých v jedné třídě (asistent pedagoga, školní psycholog) 

- podpora pedagogického vedení (vize učící se školy, rozvoj lídršipu) 

V rámci projektu se postupně vytvoří síť škol, které se od sebe budou učit navzájem. Projekt také 

podporuje vzájemné učení mezi organizacemi, které pomáhají učitelům a školám. 

 

Radní souhlasili s další podporou stravování žáků soukromých ZŠ 

Bod č. 27: Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na stravováním žáků ZŠ 

Až do konce volebního období, tj. na léta 2016 – 2018, chce město nově garantovat podporu na 

stravování žákům soukromých základních škol v Liberci. V rámci novely dotačního titulu Stravování ZŠ 

radní zároveň odsouhlasili příspěvek ve výši 10 Kč na oběd na jednoho žáka. Pokud návrh schválí i 

zastupitelé, sníží se příspěvek ze současné podpory o 2,50 Kč. 

„V novele navrhujeme tři zásadní novinky – jednak snižujeme podporu na 10 Kč na žáka, jednak měníme 

způsob vyúčtování ze zálohového na zpětné, ale zároveň chceme dotační titul garantovat na celé 

období následujících tří let. Tím totiž dáváme signál, že ctíme rovnou a nedělitelnou podporu pro 

všechny obyvatele města bez rozdílu, a zároveň nebudeme muset příspěvek schvalovat každý rok jako 

dosud,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Výše 

příspěvku byla nově odvozena od nákladů na oběd (očištěné o náklady na potraviny a na mzdy) ve 

školních jídelnách provozovaných městskými základními školami (12 ZŠ), až dosud se přitom stanovala 

dle nákladů tzv. externích poskytovatelů obědů (3 poskytovatelé – Gastron, Personnel Welfare, fa 

Chmurčiaková, zajišťují stravování pro 10 ZŠ a 1 MŠ). 

Město Liberec dotačním titulem poskytuje příspěvky na stravování od roku 2009, až dosud bylo 

vyplaceno přes 4,2 miliónu korun, a to ZŠ Doctrina a Křesťanské ZŠ a MŠ. „Platby se vždy poskytovaly 

zálohově, přičemž školy část příspěvku vracely v případě neodebraných obědů. Nově bychom jim rádi 

posílali příspěvky až na základě reálně odebraných obědů, a to vždy za předcházející čtvrtletí,“ uvedl 

náměstek Langr. 
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Město podpoří protidrogové služby, jazzový festival i úpravu Jizerské magistrály 

Bod č. 30: Poskytnutí dotace a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o jejím poskytnutí na 

realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

Bod č. 31: Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavřeni smlouvy Most k naději 

Bod č. 32: Pověření k poskytování služeb a uzavřeni smlouvy ADVAITA 

Bod č. 80: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy JIZERSKÁ o. p. s. 

Sérii dotací pro sociální služby, ale i zábavu, odsouhlasili na svém 12. řádném zasedání liberečtí radní. 

Pokud se s nimi ztotožní i zastupitelé, využijí peníze z města neziskové organizace Most k naději, 

ADVAITA, z. ú. a společnosti Bohemia JazzFest o.p.s. a Jizerská o.p.s. 

Organizaci Most k naději poputuje dotace ve výši 564 tisíc Kč, skrze kterou město podpoří protidrogové 

služby nízkoprahového kontaktního centra a terénních programů pro lidi ohrožené drogou. Dalších 517 

tisíc Kč radní přiřkli neziskové organizaci ADVAITA, která dotaci využije na ambulantní a pobytové 

sociální protidrogové služby. „ADVAITA poskytuje služby odborného sociálního poradenství a následné 

péče ve svém centru v Rumunské ulici v Liberci. Služby jsou určeny pro uživatele návykových látek a 

hazardní hráče ve věku od patnácti let. Pro osoby závislé na návykových látkách, kteří mají zájem o 

začlenění do běžného života, pak slouží terapeutická komunita v Nové Vsi u Chrastavy,“ uvedl náměstek 

primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Město přispěje i na pořádání jubilejního 10. ročníku mezinárodního Bohemia Jazz Festu, který se 

uskuteční 16. července před libereckou radnicí. Radní pro tento účel již dříve odsouhlasili dotaci ve výši 

150 tisíc Kč. Nyní na žádost organizátorů navyšují dotaci o dalších 50 tisíc Kč. Peníze poslouží zejména 

na pokrytí nákladů na honoráře a cestovné zahraničních umělců z USA a Rakouska. „Díky svému renomé 

se Bohemia Jazz Fest stal jedním z největších letních festivalů svého druhu v Evropě. Rozpočet festivalu, 

který se letos koná v osmi městech naší republiky, činí 12 milionů korun. Náklady na koncerty v Liberci 

se budou pohybovat okolo 600 tisíc korun,“ upřesnil Ivan Langr. 

Dotaci ve výši 200 tisíc Kč získá od města společnost JIZERSKÁ, o.p.s., která se stará o úpravu a údržbu 

běžeckých tratí Jizerské magistrály. Dotaci využije zejména na nákup pohonných hmot do zimních 

sněžných vozidel (rolby, skútry), opravu a údržbu techniky, náhradní díly a nutné opravy na tratích 

(mostky, zábradlí, značení, apod.). 

 

Preventivní opatření na pomoc případným uprchlíkům 

Bod č. 34a: Soubor preventivních humanitárních opatření k problémům v azylové politice 

Soubor preventivních humanitárních a sociálních opatření pro potřeby případných uprchlíků ze zemí 

třetího světa schválili liberečtí radní na návrh Odboru školství, kultury a sociálních věcí MML. Město je 

tak připraveno například vyčlenit až dva byty a uvolnit z rozpočtu odboru i nezbytné finanční prostředky 

na krytí mimořádných potřeb. 

„Jde čistě o preventivní opatření pro případ, že by se Liberce nějak dotkla aktuální uprchlická vlna. 

Musíme být v takové situaci schopni v krátké době zajistit potřebným lidem alespoň přístřeší, základní 

finanční pomoc a nezbytné sociální a právní služby. Azylová a migrační politika je sice primárně oblastí 

státní správy, resp. vlády, nicméně nemůžeme v akutní situaci na území města dělat, že se nás to 

netýká,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.  
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Odbor tak nyní může na základě souhlasu radních například vyčlenit 1 – 2 bytové jednotky z bytového 

fondu města pro potřeby uprchlických rodin či uzavřít předběžnou rámcovou dohodu s vybraným 

komerčním ubytovacím zařízením (ubytovna působící na území města) na možném budoucím 

pronájmu pokojů (1-2x) pro potřeby uprchlických rodin či jednotlivců. „Chceme ale jednat i s úřadem 

práce o případné finanční pomoci státu potřebným v rámci hmotné nouze a také s poskytovatelem 

služeb v oblasti azylové politiky – Centrem na podporu integrace cizinců (organizace Správy 

uprchlických zařízení MV ČR) ve věci sociálního poradenství, právního poradenství, terénních 

programů,“ dodal náměstek Langr.  

 

Soutěž o logo a grafický manuál byla zrušena 

Bod č. 77: Oznámení o výsledku zadávacího řízení - Vizuální identita pro Liberec 

Liberečtí radní zrušili soutěž o nové logo a grafický manuál města. Do dvoukolové soutěže se sice sešlo 

celkem 23 výtvarných návrhů od 10 subjektů (fyzických a právnických osob), hodnotící komise se 

nakonec rozhodla do druhého kola neposunout k dalšímu rozpracování žádný návrh. Nabídky se 

pohybovaly ve výši 114,5 tisíc korun až 242 tisíc korun (včetně DPH), což byla maximální možná cena 

zakázky. O záměru vypsat novou soutěž by mohli radní rozhodovat ještě v červenci.  

„Hodnotitelé sice předvybrali 5 nabídek pro případné druhé kolo, nakonec se ale po diskuzi rozhodli 

zakázku zrušit. Nemělo žádný smysl se rozhodovat třeba jen většinou jednoho hlasu, na to je logo města 

příliš zásadní věcí. Chceme teď trochu upravit zadávací podmínky a vypsat soutěž znovu. Pak bychom 

mohli s novým logem začít pracovat od začátku roku 2016,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, 

kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.  

V prvním kole mohly subjekty zaslat až tři nabídky návrhu loga, dále musely předvést titulní stranu a 

vnitřní dvoustranu imagemateriálu (publikace formátu A4 nebo B5 s velkými fotografiemi), v případě 

druhého kola by pak musely představit rozpracované logo, návrh jedné strany inzerce s textovým a 

grafickým obsahem a také plakát pro CLV vitríny. 

Veřejnou zakázku na tzv. vizuální identitu pro Liberec vypsalo město 21/4, cílem je získat nové logo a 

také grafický manuál, které předepíše užití logotypů v jednotlivých situacích, firemní barvy, písma i 

základní vzhled prezentačních tiskovin, jako jsou různé publikace, plakáty, letáky, mapy či billboardy 

aj. Pro krajské město by existence vlastního grafického manuálu měla být jedním z hlavních kroků 

v rozvoji cestovního ruchu a marketingu. 

 

V Liberci se rodí další osadní výbor, bude řešit problémy Machnína, Karlova a Bedřichovky 

Bod č. 89: Zřízení Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

Obyvatelé libereckých částí Machnín, Karlov a Beřichovka chtějí více komunikovat s Magistrátem města 

Liberce a sami se aktivně podílet na řešení problémů ve svých lokalitách. Iniciovali proto vznik nového 

osadního výboru, jehož zřízení nyní odsouhlasili liberečtí radní. Schválit ho musí ještě zastupitelé. 

Za Machnín a Bedřichovku v minulosti suplovala funkci osadního výboru Společnost občanů Machnína 

o.s., která nepravidelně komunikovala s magistrátem. Místní ale chtějí s městem komunikovat 
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pravidelně, a aby dosáhli přenesení patřičných rozhodovacích procesů přímo do příslušné městské 

části, navrhli vznik osadního výboru. Přizvání blízkého Karlova zčásti navazuje na historii, kdy Karlov, 

Machnín a Bedřichovka tvořily jeden celek. Všechny tři městské části navíc tíží obdobné problémy, jako 

stav komunikací a veřejných prostor, chybějící chodníky, kvalita ovzduší v topné sezoně či absence 

kanalizace. 

Pro nový osadní výbor je významným faktem, že již existuje tzv. Plán pro Machnín, který se průběžně 

aktualizuje a jako celek definuje celou řadu konkrétních problémů, které je v oblasti Machnína a 

Bedřichovky nutné řešit. Po vzniku osadního výboru do tohoto dokumentu přibydou i konkrétní úkoly 

týkající se Karlova. 

Problematiku osadních výborů upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, z něhož vyplývá, že osadní 

výbor zřizuje zastupitelstvo obce, které určuje počet členů osadního výboru, jmenuje jednotlivé členy 

a volí předsedu. Sami iniciátoři navrhli, aby měl Osadní výbor Machnín, Karlov a Bedřichovka 7 členů 

včetně předsedy Martina Hlavsy. Všichni občané jmenovaní v návrhu splňují zákonem požadovanou 

podmínku trvalého bydliště v daných městských částech. 

 

Mimosoudní dohoda se společností ELTODO-CITELUM ušetří městu přes 100 milionů  

Bod č. 93a: Možnosti vypořádání sporných bodů vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb, 

nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě 

dalších práv a povinností uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. - záměr dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. 

Úsporu ve výši přes 100 milionů korun a celkově lepší podmínky by mělo městu přinést uzavření 

mimosoudní dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, 

která v Liberci provozuje od roku 2006 veřejné osvětlení. Dle původní smlouvy měly náklady na správu 

celého systému veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v letech 2006 – 2021 činit 839 

milionů Kč. Liberečtí radní nyní schválili záměr uzavření dohody, která počítá s pokračováním 

smluvního vztahu a měla by vést k výraznému snížení celkových nákladů do konce smluvního vztahu v 

roce 2021 o cca 106 milionů Kč. Město také získá lepší dohled nad správou celého systému.  

 „Jednání byla náročná, ale korektní a výsledná úspora přes 100 milionů korun i celkově lepší podmínky 

města naplnily očekávaný cíl jednání. Jedná se o jeden z příkladů, kdy se město v minulosti dostalo do 

dlouhodobě nevýhodného smluvního vztahu, když předalo soukromé firmě činnosti, které do té doby 

vykonávalo samo. Spolupráce se soukromými firmami jistě možná je, ovšem město se musí chovat jako 

náročný zákazník, který se nenechá opít rohlíkem,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a 

dotace Jan Korytář. „Předpokládám, že podobné rezervy budou i v dalších dlouhodobých smlouvách, 

které má město uzavřené, proto se jim postupně začneme také věnovat,“ poznamenal. 

Na úspěchu jednání má velký podíl i vedoucí Odboru správy veřejného majetku David Novotný, který 

spolu s právníky připravoval profesionální podklady pro společná jednání. V jednacím týmu byly za 

vedení města primátor Tibor Batthyány a náměstkové Tomáš Kysela a Jan Korytář. 
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„Dohodli jsme se také na tom, že od ledna příštího roku si město bude moct samo vybrat dodavatele 

elektrické energie. To nám umožní nakoupit levnější elektřinu na burze a městu ušetřit,“ doplnil 

náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Soudní spor statutárního města Liberec se společností ELTODO-CITELUM trvá od roku 2012. Začal tím, 

že předchozí vedení města vypovědělo společnosti smlouvu o dlouholetém poskytování služeb, nájmu 

veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, uzavřenou v roce 

2006 na dobu 15 let. Společnost ELTODO-CITELUM napadla odstoupení města od smlouvy u soudu, 

kde se snažila žalobou dokázat, že odstoupení od smlouvy je neplatné. Původní smlouvu  v roce 2006 

uzavřel tehdejší primátor Jiří Kittner. 

 

AVÍZO: Veřejné projednání cílů protikorupční strategie 

Veřejnou debatu nad cíli aktualizace protikorupční strategie přichystalo na středu 24. června od 16.30 

hodin (zasedací sál 11) město Liberec. Na setkání s veřejností představíme záměr aktualizace i její 

časový harmonogram a zejména globální cíle strategie včetně naplánovaných nástrojů k jejich 

dosažení, které jsme stanovili na společném jednání s protikorupčními organizacemi Oživení, Frank 

Bold a Krajské protikorupční pracoviště. 


