Liberec 18. května 2016

Tisková zpráva
po 10. schůzi Rady města Liberec
Přes sedmdesát bodů měla na svém programu 10. schůze Rady města Liberec, která se
uskutečnila v úterý 17. května.

Provoz jeslí bude i nadále zajišťovat město, nově ale budou spadat pod CZaSP
Bod č. 21: Upravené znění Smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících
práv, povinností a závazků příspěvkových organizací DC Sluníčko a DDM Větrník
Chystaný převod Dětského centra Sluníčko a Domu dětí a mládeže Větrník mezi Libereckým krajem a
statutárním městem Liberec, který nabyde účinnosti od 1. září letošního roku, se nebude týkat jeslí
v Holečkově ulici. Provoz jeslí, které nyní spadají pod Dětské centrum Sluníčko a které s ním měly
přejít pod Liberecký kraj, bude i nadále zajišťovat město. V dubnu o tom rozhodli městští zastupitelé.
Liberečtí radní nyní schválili upravené znění smlouvy o vzájemném převodu obou organizací.
„V praxi to bude tak, že jesle zůstanou na současném místě v Holečkově ulici. Samozřejmě ale
nemohou fungovat samostatně a jako jediná přijatelná varianta přichází v úvahu jejich včlenění pod
Centrum zdravotní a sociální péče, které je příspěvkovou organizací města. Právě pod touto
organizací kdysi liberecké jesle začaly fungovat. Veškerý majetek sloužící k provozování jeslí nadále
zůstane v majetku města,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a
kulturu Ivan Langr s tím, že upravené znění smlouvy o převodu Sluníčka a Větrníku ještě musí schválit
obě zastupitelstva.
Převod DC Sluníčko na Liberecký kraj a DDM Větrník na město bude poměrně složitou operací.
Zahrnuje bezúplatnou výměnu nemovitostí, zrušení původních příspěvkových organizací a zřízení
nových, stejně jako konkurzy na jejich ředitele. Podle zákona si navíc organizace nelze jednoduše
předat a pokračovat v jejich činnosti. „V případě Sluníčka budou po určitou dobu souběžně existovat
dvě organizace, stará městská a nová krajská, přičemž původní městská organizace bude zrušena
nejpozději k poslednímu září 2016. Naproti tomu zřizovatel Větrníku se změní ze dne na den k 1. září
2016,“ uvedl již dříve Ivan Langr. Zaměstnanců se změny nedotknou, organizace si je mezi sebou
převedou.
DC Sluníčko, zřizované dosud městem, svou činností pokrývá území celého Libereckého kraje a
poskytuje zdravotní péči dětem do 3 let, provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6
let věku (ZDVOP Paprsek), poskytuje péči o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu (jesle),
specializovanou péči dětem s očními vadami a ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o
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děti do věku 18 let (zdravotní ambulance v budovách MŠ). DDM Větrník, zřizovaný dosud krajem,
svou činností pokrývá území statutárního města Liberec a poskytuje služby zájmového vzdělávání
podle školského zákona (vlastní DDM a V klub) a služby ubytování a stravování (objekt v Oldřichově v
Hájích, chata na Souši).

Divadlo F. X. Šaldy získá nákladní vozidlo na převoz scénických dekorací
Bod č. 24: Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. na
nákup nákladního automobilu
Nový nákladní vůz pro převážení scénických dekorací pořídí v letošním roce liberecké Divadlo F. X.
Šaldy. Liberečtí radní již odsouhlasili čerpání investičního fondu divadla v požadované výši 2,27
milionu Kč. Pořizovací náklady budou hrazeny z účelové dotace Libereckého kraje. Na výzvu k podání
nabídek, uveřejněnou divadlem v rámci výběrového řízení, reagovali nakonec tři uchazeči. Jeden byl
následně z formálních důvodů vyloučen a ze zbylých dvou byla podle kritéria nejnižší ceny vybrána
nabídka společnosti Farid Comercia, s.r.o. s celkovou cenou 2 272 380 Kč včetně DPH.

Město podpoří protidrogové služby a Český červený kříž
Bod č. 29: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části
nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec
Bod č. 30: Poskytnutí dotace na protidrogové služby kontaktního centra a terénního programu pro
lidi ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro
poskytovatele Most k naději, z. s.
Bod č. 31: Poskytnutí dotace na protidrogové služby - odborné sociální poradenství, terapeutickou
komunitu, služby následné péče a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pro poskytovatele ADVAITA, z. ú.
Třem organizacím, které poskytují sociální a veřejně prospěšné služby občanům Liberce, hodlá město
uvolnit ze svého rozpočtu finanční příspěvky v celkové výši 1 020 234 Kč. Přidělení dotací již schválili
radní. Pokud se s nimi ztotožní i zastupitelé, využije peníze z města Oblastní spolek Českého
červeného kříže Liberec a neziskové organizace Most k naději a ADVAITA, z. ú.
Město se rozhodlo podpořit Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec částkou 100 tisíc korun.
Žádal o finanční podporu na služby a činnosti, které v souladu se svým posláním poskytuje občanům
celého Libereckého kraje. Červený kříž provozuje ošacovací středisko, poskytuje výukovou a
vzdělávací činnost v oblasti první pomoci a bezpečnosti, dále humanitární, zdravotnickou a
posttraumatickou pomoc a provádí zdravotnické a záchranářské služby.
Organizaci Most k naději poputuje dotace v požadované výši 400 tisíc korun, skrze kterou město
podpoří protidrogové služby nízkoprahového kontaktního centra a terénních programů pro lidi
ohrožené drogou.
Dalších 520 234 korun radní přiřkli neziskové organizaci ADVAITA, která dotaci využije na ambulantní
a pobytové sociální protidrogové služby. ADVAITA poskytuje služby odborného poradenství a
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následné péče ve svém centru v Rumunské ulici v Liberci. Lidem závislým na návykových látkách, kteří
mají zájem o začlenění do běžného života, pak slouží terapeutická komunita v Nové Vsi u Chrastavy.

Poskytovatelé sociálních služeb si mezi sebou rozdělí téměř pět milionů korun
Bod č. 32: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních
služeb na rok 2016
Přesně 4,996.000 korun rozdělí v letošním roce město Liberec mezi 31 poskytovatelů sociálních
služeb, kteří působí v Liberci. Dotace organizacím, které se starají o zdravotně postižené, seniory a
další klienty, jež potřebují jejich pomoc, poslouží na financování běžných výdajů. Konečné schválení
dotace bude ještě ležet na zastupitelích města.
„Dotace jsou určeny pro poskytovatele, kteří komunitně plánují na území Liberce, Vratislavic,
Šimonovic, Stráže nad Nisou, Jeřmanic a Dlouhého Mostu a souběžně mají služby registrované podle
zákona o sociálních službách. Tímto způsobem jim dofinancujeme provozní náklady, které už jim
nemohl pokrýt Liberecký kraj,“ řekl náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan
Langr. „Celkem podalo 31 poskytovatelů 52 žádostí. Výše požadovaných finančních prostředků činila
dohromady 11,996.668 korun,“ upřesnil.

Změna vyhlášky: taxikáři budou moct opakovat zkoušku už po 14 dnech
Bod č. 38: Obecně závazná vyhláška SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem
taxislužby na území SML
Liberečtí radní odsouhlasili úpravu městské vyhlášky, která potěší řidiče vozidel taxislužby. Podle
nového znění, jež musí ještě schválit zastupitelstvo města, je zásadní změnou, že se zkracuje doba
pro možnost opakování zkoušky na 14 dní. Řidiči tak nebudou muset čekat dva měsíce na další
termín, jak je tomu nyní.
Další novinkou bude úleva při opakování zkoušky po skončení platnosti osvědčení (po 10 letech). Po
řidičích bude vyžadována zkouška jen ze znalosti právních předpisů. Dnes je potřeba složit mimo jiné i
zkoušku z místopisu. „Řidič taxislužby, který jezdí ve městě minimálně deset let, zná město už
dokonale a zkouška by byla neopodstatněnou zátěží. Právní předpisy se ale neustále vyvíjení a
požadavek na jejich znalost je na místě,“ řekl primátor Tibor Batthyány.
Třetí úpravou je zkrácení doby na vykonání zkoušky ze 120 minut na polovinu. „Z praxe provádění
zkoušek vyplývá, že dvouhodinový termín je nepřiměřeně dlouhý a není využívaný,“ upřesnil primátor.
Podmínka vykonání zkoušky pro výkon práce řidiče taxislužby je v Liberci zakotvena ve vyhlášce již od
roku 2003. I přes existenci moderních navigačních technologií je stále potřebná. Technologie závisí na
kvalitě map, které navíc nemohou obsahovat úpravy provozu platné pouze pro taxislužbu, a nezajistí
možnost nabídky různých tras podle požadavků zákazníka, které s ohledem na znalosti provozu a
provozní zatíženosti ve městě může řidič nabídnout. Používání navigačních technologií pro zjištění
místa cíle a trasy k němu bude negativně působit na návštěvníka města i zákazníka z Liberce. Zkouška
navíc zjišťuje kromě místopisných znalostí i znalost právních předpisů a obsluhu taxametru.
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Pět škol a organizací obdrží dotaci z Fondu rozvojové spolupráce
Bod č. 40a: Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2016
Celkovou částkou 157 300 Kč z Fondu rozvojové spolupráce, který je dílčím fondem Dotačního fondu
SML, podpoří město pět projektů v rámci programu Partnerská spolupráce. Rozhodli o tom liberečtí
radní, kteří odsouhlasili návrh správní rady na přidělení dotací jednotlivým žadatelům.
Nejvyšší částku, rovných 62 000 Kč, získá ZŠ Dobiášova na projekt mezinárodní spolupráce s
nizozemskou školou ´t Hooghe Landt. ZŠ Aloisina Výšina pak získá 46 900 Kč na projekt „Zajímáš mě,
cizinče“, Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 26 400 Kč na projekt „Vzájemná setkávání, rozvoj
spolupráce“, Spolek přátel Ostašova 12 000 Kč na projekt „Ostašov – Dechow“ a ZŠ Barvířská 10 000
Kč na projekt „Partnerství pokračuje“.
„Po mnoha letech stagnace, kdy bylo ve fondu spíše symbolické množství peněz, se nyní pokoušíme
spolupráci s partnerskými městy rozběhnout více intenzivně. Věřím, že do dalšího kola se přihlásí více
projektů. Nové kontakty a společné přeshraniční projekty mohou mít totiž pro Liberec pozitivní
přínos,“ komentoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář
s tím, že navržené přidělení dotací ještě musí schválit zastupitelstvo.

Z bývalé školky má vzniknout Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
Bod č. 40b: Schválení projektového záměru „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“
Z budovy bývalé mateřské školy ve Věkově ulici v Ruprechticích, kterou nahradila takzvaná
kontejnerová školka, by mohl do tří let vzniknout Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Taková
sociální služba v současnosti chybí nejen v Liberci, ale ani v celém Libereckém kraji není k dispozici
azylové zařízení pro celé rodiny s dětmi. Realizací projektu by město vyřešilo i problém s nevyužitou
budovou. Dvoupatrová vilka z roku 1912 se zahradou je opuštěná již čtvrtým rokem. Městu se nedaří
získat kupce ani přes opakovaná výběrová řízení a snižování prodejní ceny.
„Projekt je jednou z priorit rezortu sociálních věcí jako prevence sociálního vyloučení. Pokud se nám jej
podaří realizovat, mělo by v bývalé školce vzniknout až 10 lůžek pro ženy a 3 byty pro rodiny s dětmi.
Výhodou je, že na tyto pobytové služby lze získat investiční peníze z evropských fondů, souběžně
máme od kraje předslíbeno zařazení budoucího azylového domu do základní sítě sociálních služeb, což
je podmínkou čerpání provozních dotací. Azylový dům by město neprovozovalo samo, ale
prostřednictvím některé ze sociálních služeb,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci,
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Projekt chce město z větší části financovat z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Předpokládané náklady projektu jsou je 13 287 000 Kč, z toho dotace IROP by činila 11 293
950 Kč a dotace ze státního rozpočtu 664 350 Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). Spoluúčast města
by měla činit 10 % a s rezervou 5 % na případné neuznatelné výdaje max. 1 993 050 Kč.
V současné době na území města Liberce není k dispozici dostatek služeb azylového typu, zcela chybí
pro ženy a rodiny s dětmi. Azylové ubytování je na území města a v bližším okolí zatím poskytováno
jen mužům (Azylový dům Speramus – provozuje Návrat, o.p.s.) v počtu 25 lůžek, matkám s dětmi v
tísni v Domově sv. Moniky Liberec (6 pokojů) a Domově sv. Anny ve Stráži nad Nisou (7 pokojů), které
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provozuje Oblastní charita Liberec. Nejbližší noclehárna pro ženy je v Jablonci nad Nisou. Azylový
dům pro ženy a rodiny s dětmi má vyplnit mezeru takzvaných pobytových služeb – azylový dům s
lůžky pro ženy a azylový dům pro rodiny s dětmi.
„Je velká ostuda, že toto zařízení v Liberci dosud chybí. Pro mě osobně je zcela nepřijatelné, když na
ubytovnách bydlí děti, proto bude získávání dotací pro oblasti sociálního bydlení jednou z priorit
našeho odboru. Jsem rád, že s tímto záměrem kolega Langr přišel,“ říká náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář a dodává: „I na tomto příkladu se ukazuje, jak je
dobře, že se předchozím vedením nepodařilo prodat všechen majetek města. Postupně pro něj
najdeme smysluplné využití,“ doplnil Jan Korytář.

Soukromá Mateřská škola DOMINO bude v Doubí fungovat i nadále
Bod č. 40d: MŠ DOMINO s.r.o. - návrh úpravy smluvního vztahu
Soukromá Mateřská škola DOMINO v Proletářské ulici v Doubí, jejíž jednatelka Radka Pleštilová před
nedávnem vypověděla nájemní smlouvu s městem, bude fungovat i nadále. Zastupitelé se totiž
v dubnu vyslovili pro její zachování. Umožní jej nový provozovatel, na něhož současná jednatelka
převede svůj obchodní podíl, a dohoda o úhradě zhodnocení objektu, kterou spolu se změnou
nájemní smlouvy schválili liberečtí radní.
Jednatelka MŠ DOMINO ukončila nájemní smlouvu s městem kvůli navýšení nájmu z původních
50 000 Kč ročně na 150 000 Kč, které nastalo v souvislosti se změnou smlouvy na dobu neurčitou. O
odkoupení objektu zájem neměla. „V zájmu města i mateřské školy bylo provoz školky zachovat.
Řešením bude převedení obchodního podílu současné jednatelky na jiného zájemce, který bude novým
smluvním partnerem města. Schválený dodatek smlouvy pak umožní, aby vyrovnání za zhodnocení
nemovitosti ve výši 962 590 korun mohlo paní Pleštilové uhradit město, protože nový nájemce na to
finanční prostředky nemá,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan
Korytář s tím, že město bude od nového nájemce dostávat sjednané roční nájemné 150 000 Kč.
Pro toto řešení hovořila i skutečnost, že město stále nedokáže uspokojit všechny zájemce o umístění
dětí v předškolních zařízeních. Kapacita mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec je v
současné době plně vytížena a je reálný předpoklad, že minimálně ještě v tomto kalendářním roce
dojde k převisu poptávky nad nabídkou. „Z tohoto důvodu vnímáme mateřské školy jiných zřizovatelů
na území města za přínosné, zvláště pak ty, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a u
nichž lze tudíž oprávněně předpokládat garanci kvalitního fungování v souladu se školskou
legislativou. Jejich přítomnost navíc přispívá k diverzitě předškolního vzdělávání,“ konstatoval
náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Libereckou přehradu doplní mola
Bod č. 41: Zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 3 ks mol
na přehradě Harcov - výjimka ze směrnice RM
Oprava vstupů do vody nebude jedinou investicí města do úpravy Liberecké přehrady v tomto roce.
Pokud půjde vše hladce, tak už v létě nádrž doplní tři atraktivní mola. Budou organického tvaru 5

tvarově přizpůsobena okolnímu terénu a Liberečanům i turistům nabídnou další možnost odpočinku
a přístupu do vody.
Město si nyní nechává zpracovat návrh a projektovou dokumentaci, včetně výkazu výměr. Na základě
poptávkového řízení obdrželo jednu nabídku s cenou 121.290,40 Kč vč. DPH. Zhotovitelem bude
jablonecká společnost Ateliér 4 s.r.o.
Jelikož pozemky města Liberce přímo navazují na vodní plochu, kde majitelem a správcem pozemků
je Povodí Labe, s. p., musí radnice všechny investiční záměry průběžně projednávat se zástupci
podniku, kteří projekty posoudí z hlediska vodohospodářského a možností vodního zákona. Povodí
Labe je majitelem i nábřežní zdi, která kopíruje cestu po severním břehu přehrady a dočká se celkové
opravy v dalších letech.

Město navýšilo pravidelné dotace pro Krajskou vědeckou knihovnu
Bod č. 62: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup
knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016
Bod č. 63: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti
poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016
Prostřednictvím dotace ve výši 1,4 milionu Kč podpoří statutární město Liberec provoz šesti poboček
Krajské vědecké knihovny (KVK) v Liberci, konkrétně malých knihoven ve Vesci, na Kunratické,
v Ruprechticích, Rochlici, Machníně a na Králově Háji. Rozhodli o tom liberečtí radní.
„Všechny pobočky Krajské vědecké knihovny jsou nenahraditelné pro občany okrajových částí města a
především pak pro děti a seniory, pro které je hlavní knihovna v centru Liberce hůře dostupná. Věřím,
že v dalších letech se nám podaří částku dotace pro pobočky KVK ještě navyšovat,“ uvedl náměstek
primátora pro školství, sociální věci, cestovních ruch a kulturu Ivan Langr s tím, že pobočky KVK jsou
hojně využívané.
Radní také odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 200 tisíc Kč, prostřednictvím které město podpoří
nákup knihovního fondu KVK v roce 2016. „Obě pravidelné dotace pro Krajskou vědeckou knihovnu se
oproti předchozímu roku podařilo navýšit, a to o 200 tisíc korun v případě dotace na provoz poboček,
a o 100 tisíc korun v případě příspěvku na nákup knihovního fondu,“ informoval Ivan Langr.
Poskytnutí dotací ještě musejí schválit zastupitelé.

Jednotka dobrovolných hasičů z Vesce získá nový dopravní automobil
Bod č. 69: Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDHO Vesec a schválení výše vlastního podílu statutárního města Liberec
Nový devítimístný dopravní automobil získají v letošním roce dobrovolní hasiči z Vesce. Liberečtí
radní již schválili přijetí účelové investiční dotace ve výši 450 tisíc Kč z programu Dotace pro jednotky
SDH obcí pro rok 2016 od Ministerstva vnitra ČR, která pokryje bezmála polovinu nákladů na nákup
vozidla, jehož předpokládaná cena činí 950 tisíc Kč včetně DPH.
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„Pořízením nového vozu, na který jsme získali státní dotaci v maximální možné výši, podpoříme
akceschopnost vesecké výjezdové jednotky. Dodávku využijí hasiči pro zásahovou činnost a především
pro evakuaci obyvatel při mimořádných událostech,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány s tím, že
podíl města vyjde na 200 tisíc Kč. O zbylých 300 tisíc Kč má město zažádáno v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje.
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