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Liberec 6. května 2015 

 

Tisková zpráva 
po 9. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Čtyři desítky bodů měla na svém programu 9. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 5. května 2015. 

 

Výchovu dětí na dopravním hřišti podpoří finančně Liberecký kraj 

Bod č. 2: Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na DDH 

Sumou až 120.000 korun přispěje Liberecký kraj na dopravní výchovu dětí na Dětském dopravním 

hřišti Liberec. Její uzavření schválili liberečtí radní. Peníze budou využity na kurzy dopravní výchovy 

pro školáky, určené dětem od 10 let, tedy od věku, kdy se mohou podle zákona stát jako cyklisté 

účastníky silničního provozu bez doprovodu dospělé osoby.  

Dopravní výchova je na základních školách povinnou součástí vzdělávacího programu. Na libereckém 

dopravním hřišti ji zajišťuje po dohodě s ministerstvem dopravy a organizací BESIP Městská policie 

Liberec. Celý kurz zahrnuje 5 hodin teoretické výuky v učebně a 5 hodin praktické výchovy na hřišti. 

Školáci poté skládají jednoduchý test ze základních pravidel silničního provozu a po jeho úspěšném 

zvládnutí získávají průkaz cyklisty.  

„Začínající cyklisté si na dopravním hřišti osvojují návyky a dovednosti, které jim jako nejmladším a 

nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu pomáhají v tom, jak se vyhnout rizikovým situacím na 

komunikacích. Ve svém důsledku vede dopravní výuka dětí ke snížení nehodovosti, dopravních úrazů a 

zvýšení bezpečnosti na silnicích,“ zdůraznil primátor města Tibor Batthyány. 

Město Liberec převzalo dopravní hřiště od Libereckého kraje bezúplatně v roce 2014. Hřiště spravuje 

městská policie, která zde pořádá také kurzy pro dospělé a užívá je jako školicí středisko. Vloni 

absolvovalo dopravní výchovu na hřišti bezmála 2.400 školáků. 

 

Základní školy bojují s plísněmi. Město pošle na rekonstrukce téměř šest milionů korun     

Bod č. 18: Přehled plánovaných nezbytných oprav MŠ a ZŠ v roce 2015 

Osm libereckých základních škol a Dům dětí a mládeže Větrník se v letošním roce dočkají finanční 

injekce od města v celkové výši 5.865.000 korun. Peníze poslouží na nezbytné opravy a radnice je 

v případě schválení zastupitelstvem uvolní ze svého Fondu pro financování rozvoje školských 

příspěvkových organizací.  
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Hned v několika školách se kvůli vlhkému prostředí vyskytují plísně. Například na ZŠ Sokolovská se 

nedaří stav zlepšit ani přes dostatečné větrání, vytápění a sanační opatření. Plísně se drží 

v tělocvičně, která se nachází hned nad kuchyní. „Důvodem je absence účinného odvětrání v prostoru 

kuchyně. Je třeba investovat do nové ventilace a odsavačů par a vlhkost vyvést nad střechu. Takové 

úpravy si vyžádají investici ve výši 650 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu 

majetku města Tomáš Kysela. 

Plísně trápí i ZŠ 5. května, kde již hygiena upozorňuje na nevyhovující stav šaten v suterénu budovy 1. 

stupně. Tyto prostory využívají také rodiče pro vyzvedávání dětí z družiny. Na půl milionu korun zde 

přijde kompletní rekonstrukce podlah, omítek a obkladů, umožnění větrání a zavedení doposud 

chybějícího přívodu teplé vody na sociální zařízení.  

Dále bude z fondu opravena například střecha na ZŠ U Školy, kanalizace na ZŠ Na Výběžku, sociální 

zázemí u tělocvičny na ZŠ Švermova nebo pořízena vzduchotechnika ke strojovně bazénu na ZŠ 

Dobiášova. Dům dětí a mládeže Větrník se dočká přístavby pro uskladnění sportovních potřeb. 

 

Město postupně uvolní startovací byty a o polovinu zkrátí maximální dobu nájmu 

Bod č. 19a: Informace o uplynutí doby nájmu u startovacích bytů - ul. Krajní č. p. 1575 - 1580, Liberec 

30 

Město si ve svém bytovém fondu i nadále ponechá jednotky v režimu tzv. startovacích bytů pro 

mladé rodiny do 35 let s dětmi, ale zkrátí maximální dobu nájmu, a to z dosavadních 10 na 5 let. 

Prvních 6 desetiletých nájemních smluv pozbude platnost letos v prosinci, dalších 46 pak během roku 

2016. Nejméně 6 měsíců před ukončením smlouvy město stávající nájemníky vyzve, aby byt předali 

k dalšímu užívání a našli si vlastní bydlení. Ukončení nájemních vztahů u startovacích bytů již vzali na 

vědomí liberečtí radní. 

„Měli jsme jen dvě alternativy – buď si režim startovacích bytů ponechat a důsledně jimi pomáhat 

mladým rodinám s dětmi, nebo režim ukončit a převést byty na běžné nájmy. Zvolili jsme první 

variantu, protože má z našeho pohledu významnou přidanou hodnotu. To ale znamená byty postupně 

po ukončení nájmů uvolnit, abychom je mohli nabídnout dalším žadatelům. Ti už získají smlouvu 

s maximální dobou nájmu na pět let, aby pomoc mladým rodinám byla co nejefektivnější,“ vysvětlil 

náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že stejný 

postup radním doporučila i humanitní komise. 

Dotované startovací byty se nachází v bytových domech v Krajní ulici ve Vratislavicích nad Nisou a 

aktuálně je obývá 168 nájemníků. Jde o bytové jednotky určené převážně mladým rodinám nebo 

svobodným žadatelům, kteří mají ztížený počáteční přístup k běžnému bydlení. Z podstaty věci ale 

startovací byty nejsou pro nájemníky trvalým řešením, a proto se od nich očekává vlastní iniciativa 

v hledání standardního bydlení. 

Žadatel o přidělení startovacího bytu včetně všech případných členů domácnosti musí splňovat řadu 

podmínek. Musí být trestně bezúhonní a nesmí mít žádné dluhy vůči statutárnímu městu Liberec. 

Stejně tak nesmí mít uzavřený nájem k žádnému bytu a ani mít vlastnické či spoluvlastnické právo 

k bytu, bytovému domu či rodinnému domu. Sám žadatel pak musí být v pracovním poměru, do 

kterého spadá i evidence na úřadu práce po dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti, studium, 
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mateřská či rodičovská dovolená, invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo soustavná péče o 

dítě s těžkým zdravotním postižením. 

 

Naivní divadlo nabídne v létě divákům větší komfort   

Bod č. 19b: Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Naivního divadla Liberec, příspěvkové 

organizace v roce 2015 

Větší komfort divákům poskytne od letošního roku liberecké Naivní divadlo. Ze svého investičního 

fondu pořídí ochlazovací systém, který vylepší klima zejména v letních měsících ve studiu ve 2. patře 

divadla. Čerpání 250 tisíc korun na pořízení a instalaci systému schválili městští radní.  

„Mimo zimní měsíce panuje ve studiu nepříjemné horko. Sál je orientován na jihovýchod a okna jsou 

zatemněna černými sametovými závěsy. Vedení divadla doposud tento nepříjemný stav řešilo, 

většinou jednorázově, na konkrétní akce, zapůjčením mobilních chladících jednotek,“ uvedl náměstek 

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

Po konzultaci s odbornou firmou se divadlo rozhodlo instalovat pevně zabudované vnitřní podstropní 

a nástěnné ochlazovací prvky a venkovní jednotku s výkonem 15 kW. Naivní divadlo oslovilo pět 

odborných dodavatelů ochlazovacího systému. Tři dodavatelé zaslali cenovou nabídku. Po jejich 

prostudování a získání referencí se divadlo rozhodlo pro firmu WARMNIS spol. s.r.o. Montáž 

ochlazovací jednotky plánuje Naivní divadlo dokončit do poloviny května, tedy ještě před zahájením 

mezinárodního festivalu loutkových divadel Mateřinka. Do konce letošního roku už divadlo s dalším 

čerpáním z fondu investic neuvažuje.  

 

Lípy na ulici Masarykova město nechá znovu posoudit 

Bod č. 32: Alej Masarykova - návrh na stabilizační opatření 

Nové vedení města nebude pokračovat v přípravě celkové obnovy lipové aleje na ulici Masarykova. 

Proto nyní radní zrušili rozhodnutí minulé rady města z roku 2014 o pokračování komplexní obnovy 

stromořadí a zajištění dotace na ni ze strany státu. Místo toho se přiklonili k vypracování dalšího 

posudku zdravotního stavu stoletých stromů a k provedení nezbytných stabilizačních opatření. Město 

se zaměří na zjištění, zda se zdravotní stav stromů s postupem času zhoršuje. Pokud tomu tak není, 

budou provedeny stabilizační úpravy v korunách stromů, aby byla zajištěna jejich lepší odolnost 

například vůči větru, který může způsobit vývraty stromů.  

Na třinácti vybraných stromech budou opakovány tahové zkoušky. „Není možné ignorovat závěry 

v minulosti provedených tahových zkoušek a závěry z odborných posudků, ve kterých stojí, že v aleji 

došlo k poškození kořenů u většiny stromů, že stromy vykazují napadení dřevokaznými houbami a u 

většiny je snížená jejich biomechanická stabilita. Proto jsme učinili další krok k tomu, abychom stromy 

zabezpečili proti samovolnému pádu, aniž bychom museli obnovit celou alej,“ uvedla náměstkyně 

primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková. 

Tahové zkoušky by měl zopakovat soudní znalec a arborista Jaroslav Kolařík, který hodnotí stav lip už 

od roku 2012, tudíž je s kondicí stromů důkladně obeznámen. 
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Prohlídky radnice budou pro návštěvníky atraktivnější. Ke vstupenkám dostanou lidé různé 

bonusy 

Bod 35: Doplnění ceníku prohlídek radnice 

Komentované prohlídky historické radnice se budou moci stát součástí různých turisticky atraktivních 

balíčků (soutěže, společné vstupenky, vstupné 1+1 a podobně). Rovněž je bude možné učinit pro 

návštěvníky přitažlivější také tím, že budou mít vstupenky jako přidanou hodnotu různé bonusy. 

Například již od čtvrtka 7. května každý, kdo si koupí lístek na prohlídku radnice, dostane v Radničním 

sklípku kávu zdarma. Nově je ceník prohlídek doplněn rovněž o možnost poskytování vstupného 

cenově zvýhodněného nebo bezplatného, třeba při Dnech evropského dědictví nebo hudebním 

festivalu Benátská!. 

„Budeme moci například uspořádat soutěž o vstupenky na věž, anebo nabídnout lidem při návštěvě 

libereckého podzemí vstup na věž zdarma. Můžeme také dělat reciproční akce s restaurací nebo 

připravit společnou vstupenku na prohlídku radnice s expozicí Zapomenuté dějiny města Liberce,“ 

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

Aktuální ceník prohlídkových okruhů 

I. okruh: celá radnice – chodby, obřadní síň, balkon, věž (cca 45 minut) – 70 Kč český jazyk/100 Kč cizí 

jazyk 

Zlevněné vstupné: děti od 3 do 15 let, ISIC (studenti do 26 let), senioři nad 70 let – 35 Kč český 

jazyk/50 Kč cizí jazyk 

II. okruh: obřadní síň (cca 20 minut) – 30 Kč český jazyk/50 Kč cizí jazyk 

III. okruh: věž (cca 20 minut) – 30 Kč/Rodinné vstupné – 60 Kč 

Druhý a třetí okruh je bez nároku na slevy. 

Zdarma: základní, střední a vysoké školy v rámci výuky s vyučujícím – pouze ve školním roce. Benefit 

program, Opuscard zdarma pro 4 dospělé osoby v období od 1. června do 30. září. ZTP a ZTP/P 

zdarma po celý rok. 

 

Městské informační centrum zůstane certifikovaným prodejcem regionálních produktů 

Bod č. 37: Návrh smlouvy o využívání ochranné známky "Regionální produkt Jizerské hory" mezi 

statutárním městem Liberec a MAS Frýdlantsko, z. s. 

Až 8 druhů certifikovaných regionálních suvenýrů je nyní možné zakoupit v Městském informačním 

centru Liberec, které je od loňského jara certifikovaným uživatelem ochranné známky „Regionální 

produkt Jizerské hory“. A tato výsada zůstane městskému infocentru i nadále. Liberečtí radní totiž 

schválili uzavření nové smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Místní akční skupinou (MAS) 

Mikroregion Frýdlantsko o využívání ochranné známky. 
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„Regionální výrobky jsou oblíbenými turistickými suvenýry, a v Městském informačním centru je o ně 

velký zájem,“ komentoval náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan 

Langr s tím, že smlouvu, která řeší problematiku ochranné známky, uzavírají obě strany vždy na rok a 

nevyplývá z ní žádné finanční plnění. 

 


