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Liberec 18. března 2015 

 

Tisková zpráva 
po 6. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více jak 50 bodů měla na svém programu 6. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 17. března 2015. 

 
Zastupitelé projednají záměr koupě Libereckého zámku 
Bod č. 6b: Záměr na odkoupení a revitalizaci Libereckého zámku a přilehlého parku 
 
Vedení města učinilo další krok k tomu, aby jednou Liberecký zámek patřil městu a sloužil veřejnosti. 
Rada města po projednání vzala na vědomí záměr na odkoupení a revitalizaci zámku a přilehlého 
parku a schválila harmonogram dalšího postupu. Rozlehlý areál by mohl mít v budoucnu mnoho 
různých využití, například by zde mohlo mít sídlo komunitní centrum, centrum duševního zdraví – 
rozvoje, setkávací centrum, kulturní centrum, česko-německé centrum, a podobně. Mohlo by zde 
také vyrůst muzeum a reprezentační prostory by mohly sloužit různým obřadům a konferencím. 
Vedení města také počítá s tím, že propojením zámeckého parku s parkem u bývalé Oblastní galerie 
vznikne jeden velký centrální park. 
 
„Celý areál chceme již letos na vybrané akce zpřístupnit veřejnosti. Počítáme i s tím, že záměr na 
budoucí využití bude podroben široké diskusi. Samozřejmě budeme ale muset velmi podrobně zvážit 
přínosy a náklady tohoto záměru. Ekonomická rozvaha bude jedním z klíčových předpokladů pro naše 
rozhodování,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 
 
Zastupitelé ale nebudou na svém nejbližším zasedání rozhodovat o koupi, ale pouze o tom, zda se 
tímto záměrem má město zabývat a více ho rozpracovat. Konkrétní návrh na budoucí využití areálu, 
včetně kupní ceny, možnosti získání dotací, apod., by mělo zastupitelstvo podle předpokládaného 
harmonogramu schvalovat v říjnu. 
 
„Zámecký park je díky údržbě v celkem dobrém stavu. Kvůli tomu, aby začal sloužit veřejnosti, nebude 
muset město investovat do jeho úprav velké peníze,“ dodala náměstkyně primátora pro územní 
plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková. 
 
 

Poskytování příspěvků, které dostávají na svůj chod organizace města, bude sladěno  

s pravidly poskytování veřejné podpory 

Bod č. 19a: Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro příspěvkové 

organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb a Pravidla pro poskytování 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti kultury a 

sociálních služeb – provozní příspěvek 
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Finanční prostředky, poskytované SML příspěvkovým organizacím na provoz, jsou veřejnými 

prostředky a při jejich poskytování je třeba postupovat v souladu s pravidly pro veřejnou podporu. 

Tato pravidla jsou upravena přímo předpisy Evropské unie. Pro to, aby příspěvkové organizace města 

mohly i nadále dostávat provozní příspěvek od SML, je nutné jeho poskytování sladit s pravidly 

veřejné podpory. „V oblasti poskytování veřejné podpory platí pravidlo, podle kterého je poskytování 

veřejné podpory obecně zakázáno, ledaže takovou podporu schválí Evropská komise nebo je taková 

podpora poskytována v souladu s některou z obecných výjimek ze zákazu veřejné podpory upravených 

právem EU. Proto bylo nutné sladit poskytování příspěvků našim organizacím s pravidly poskytování 

veřejné podpory,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan 

Langr. 

Statutární město Liberec je zřizovatelem celkem sedmi příspěvkových organizací v oblasti kultury, 

zdravotních a sociálních služeb. Jsou to Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní 

divadlo Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Dětské 

centrum SLUNÍČKO Liberec a Komunitní středisko KONTAKT Liberec. 

 

Město chce přispět na ukázku historické bitvy a festival dětské knihy 

Bod č. 21, 22: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci 

akce Festivalové dny dětské knihy v Liberci a Ostašovské poutní slavnosti 2015 

Rada města se rozhodla podpořit dvě významné kulturní akce – veřejnou ukázku historické bitvy u 

Liberce z roku 1757 (Ostašovské poutní slavnosti) a Festivalové dny dětské knihy. Pokud poskytnutí 

dotací schválí zastupitelé, přispěje město Liberec na bitvu částkou 52.000,- Kč a na knižní festival 

částkou 130.000,- Kč. 

„Prusko-rakouská bitva u Liberce z 21. dubna 1757, která byla součástí sedmileté války, je jedinou 

událostí svého druhu, kterou můžeme dnešní generaci připomenout prostřednictvím živé veřejné 

rekonstrukce. Bude se konat již potřetí na naprosto autentickém místě a za účasti „žoldáků“ ze tří 

zemí – Česka, Německa a Polska, což celé akci dodává další významný rozměr a mezinárodní přesah,“ 

vysvětlil náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, který nad akcí převzal 

osobní záštitu.  

Letošní rekonstrukce je přitom poslední přípravou na velkolepou akci v roce 2017, kdy Liberec oslaví 

kulaté 260. výročí bitvy. V příštím roce se tedy poutní slavnosti obejdou bez hřmění zbraní, zato se 

pořadatelé ze Spolku přátel Ostašova budou snažit nalákat veřejnost na kulaté výročí na ještě bohatší 

ukázku bitvy.  

Festivalové dny dětské knihy navazují na Veletrh dětské knihy a jejich cílem je upozornit na klesající 

čtenářskou gramotnost a úpadek klasické četby v porovnání s virtuálními médii. „Pokud chceme 

dnešní děti a mládež něčím zaujmout, pak to musí být neotřelou zážitkovou formou, což festivalové 

dny s výtvarnými dílnami, malými divadelními formami a živými besedami s autory splňují vrchovatě. 

Čtení má přitom naprosto zásadní vliv na tvorbu slovní zásoby, způsoby vyjadřování i mezilidskou 

komunikaci,“ uvedl náměstek Ivan Langr.  
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V městských společnostech se rozběhnou audity 

Bod č. 50a. Návrh harmonogramu auditu a výběrových řízení na ředitele vybraných městských 

akciových společností 

Město Liberec nechá v následujících měsících provést komplexní audity ve svých akciových 

společnostech. Mají prověřit hospodaření firem a efektivitu řízení, jejíž zvýšení je jednou z hlavních 

priorit nového vedení města. Liberečtí radní již schválili harmonogram postupu zadání auditů. 

Výsledky se dají očekávat už v létě letošního roku. 

„Audity by měly být podkladem pro budoucí rozhodnutí, zda se rozběhnou v městských společnostech 

výběrová řízení na nový management. Nechceme dělat změny za každou cenu, proto chceme nejprve 

znát detailní stav městských společností,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku a strategický 

rozvoj a dotace Jan Korytář.  

Audity proběhnou v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Technických službách 

města Liberce, Sportovním areálu Ještěd a ve společnosti Liberecká IS. „Zadání auditu v jednotlivých 

společnostech a konkrétní rozsah je v kompetenci nových představenstev, rada města tento proces 

pouze koordinuje. Důležité je, aby všechny audity poskytly odpovědi na otázky rizik spojených se 

smluvními závazky a jejich efektivity, dále efektivity využívání lidských zdrojů a potencionálního střetu 

zájmů mezi firmou a jejími dodavateli,“ vysvětlil městský radní Josef Šedlbauer. 

Společně s audity se ve vybraných městských akciových společnostech případně uskuteční také 

výběrová řízení na jejich ředitele. Výběrová řízení budou otevřená, o nominaci kandidátů budou 

požádány i personální agentury. V hodnotící komisi bude zastoupena opozice, zástupce zaměstnanců, 

personalista a externí odborník v oblasti působnosti firmy. 

 

Magistrát začne budovat tým „Lovců dotací“ 

Bod č. 53a: Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. dubna 2015 

Liberecký magistrát posílí o další pracovníky - specialisty, jejichž úkolem bude zajistit pro Liberec 

maximum evropských i státních dotací pro financování rozvojových projektů a dalších potřeb města. 

Pro tým „Lovců dotací“ zřídí magistrát nové oddělení na Odboru strategického rozvoje a dotací.  

„Vzhledem k tomu, že si město v uplynulých letech nechalo doslova utéct stovky milionů evropských 

dotací, chceme být na příští období mnohem lépe připraveni, a proto chceme vybudovat nový tým 

fundraiserů, neboli „Lovců dotací“. Získávání dotací v maximální možné míře je jednou z mých 

hlavních priorit, protože vlastní zdroje města jsou vzhledem k jeho zadlužení velmi omezené a je 

potřeba po letech stagnace podpořit jeho rozvoj,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku a 

strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.  

S tímto krokem přichází radnice v době, kdy se pracovníci odboru rozvoje soustředí také na 

připravovaný Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ). Ve hře budou až dvě miliardy evropských dotací. 

Jak již dříve uvedl Jan Korytář, je potřeba, aby tento proces mělo město maximálně pod kontrolou. 

„Proto jsme se rozhodli nevyužívat služeb externích firem, ale raději posílit odbor strategického 

rozvoje,“ poznamenal. 
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Úkolem nově vznikajícího oddělení získávání dotací bude také evidovat náměty na projekty a potřeby 

od jednotlivých odborů města a vyhledávat pro ně možné zdroje financování a zajišťovat potřebné 

podklady pro získání dotačních zdrojů. „Naší snahou je nenechat si uniknout zajímavé dotační tituly, 

které nám umožní realizovat strategický plán města a další záměry,“ doplnil Jan Korytář. 

Celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Liberce tak bude po vytvoření nového odboru a dalších 

úpravách na odborech činit 396. Podle návrhu bude magistrát členěn na 18 odborů a 43 oddělení. 

Výběrová řízení na pozice dotačních specialistů budou vypsána v nejbližších týdnech.  

 

Na půdě města vznikne další osadní výbor 

Bod č. 54: Zřízení Osadního výboru Janův Důl 

Liberec bude mít další osadní výbor. Letos v únoru se na vedení města obrátili občané ze čtvrti Janův 

Důl s žádostí o zřízení Osadního výboru Janův Důl. Protože osadní výbory dle zákona zřizuje 

zastupitelstvo dané obce, určuje počet členů osadního výboru, určuje členy osadního výboru a volí 

jeho předsedu, půjde návrh po odsouhlasení radou města ještě do zastupitelstva. Počet členů 

osadního výboru nemůže být menší než tři a je vždy lichý. Osadní výbor Janův Důl by měl mít podle 

návrhu 11 členů, včetně předsedkyně. Členem osadního výboru může být občan Liberce, který je 

přihlášen k trvalému pobytu v té části obce, pro niž je osadní výbor zřizován. Jak uvádějí občané ve 

své žádosti o zřízení osadního výboru, chtějí se v budoucnu více zapojovat do vylepšování jejich čtvrti, 

a rádi by zde obnovili také dobré sousedské vztahy.  

Osadní výbory jsou poradní a iniciační orgány zastupitelstva města. Výbor je oprávněn předkládat 

vedení města návrhy, týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům 

předkládaným vedení města a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany 

orgánům obce. Dosud měl Liberec šest osadních výborů Osadní výbor Rochlice, Osadní výbor Horní 

Hanychov, Osadní výbor Pilínkov, Osadní výbor Vesec, Osadní výbor Kateřinky a Osadní výbor 

Rudolfov. 

 

 


