Liberec 24. srpna 2016

Tisková zpráva
po 14. schůzi Rady města Liberec
Více než 70 bodů měla na svém programu 14. schůze Rady města Liberec, která se
uskutečnila v úterý 23. srpna.

Kariérové poradenství pomůže žákům ZŠ vybrat nejvhodnější střední školu
Bod č. 30: Pilotní projekt Kariérové poradenství – ZŠ Česká, ZŠ Kaplického
Systém kariérového poradenství (KAPO) chce na druhém stupni základních škol zavést město Liberec.
KAPO dětem pomůže s vhodným výběrem střední školy a s pozdějším bezproblémovým uplatněním na
trhu práce. Pilotní projekt pro školní rok 2016/2017, který již schválili liberečtí radní, se uskuteční na
ZŠ Česká a ZŠ Kaplického. Spolupracovat na něm budou statutární město Liberec, obě základní školy,
vzdělávací a poradenská společnost AABYSS, s.r.o. a zatím pět výrobních společností.
Podle náměstka primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivana Langra dosud
podobné poradenství na českých základních školách funguje pouze okrajově v rámci výchovného
poradenství. „Až dosud podobné poradenství na ZŠ v rámci celé ČR funguje jen okrajově, což se může
projevovat ve špatném výběru střední školy, malém zájmu o odborná učiliště, neznalosti trhu práce
učiteli, rodiči i žáky a ve stereotypizaci některých odvětví a oborů. To všechno plyne z toho, že na
školách pracují pouze výchovní poradci, kteří kariérové poradenství jen suplují,“ konstatoval Ivan Langr.
Pilotní projekt počítá s kariérovým poradenstvím pro žáky od 5. ročníku. „Sami žáci tak budou moci pět
let formovat své představy o trhu práce a o možnostech svého budoucího uplatnění, zatímco
pedagogové jim na základě výstupů z jednotlivých aktivit kariérového poradenství budou schopni
v deváté třídě zodpovědně doporučit nejvhodnější střední školu,“ uvedla Šárka Prachařová ze vzdělávací
společnosti AABYSS. KAPO se zaměří také na vzbuzení zájmu o nepříliš populární odborná učiliště, která
přitom při správném výběru oboru nabízí velkou uplatnitelnost absolventů.
Pilotní fáze projektu potrvá celý nadcházející školní rok. Projekt bude mít dva stupně – základní stupeň
s rozpočtem 581 tisíc korun budou financovat samy školy, jimž město o tuto částku účelově navýší
rozpočet, zatímco nadstavbový stupeň s předběžnou kalkulací 550 tisíc budou financovat samy firmy.
Do pilotního projektu se přitom zatím zapojí společnosti Preciosa, Magna, ABB, Fehrer Bohemia a
DencoHappel, s dalšími společnostmi se ale ještě vyjednává. „V rámci základního stupně počítáme
s přípravou dětí na exkurze do vybraných podniků i exkurzemi jako takovými, semináři pro pedagogy,
ukázkovými hodinami zaměřenými na volbu střední školy a budoucího povolání, ale i s informačními
semináři pro rodiče s tématy vhodného výběru budoucího povolání. Získáme přitom i metodické a
pracovní pomůcky, žákovská portfolia i interaktivní aplikace,“ vysvětlila Šárka Prachařová. Nadstavbový
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stupeň pak tvoří projekt, v jehož rámci budou samy děti zdokonalovat svoje kompetence a
představovat spolužákům jednotlivé profese. „Pilotní projekt by měl odhalit slabá místa a nastavit
systém tak, aby byl plně funkční a efektivní. Naší vizí je vytvořit v Liberci vlajkovou loď, která pomůže
nést další aktivity směřující k systémovému nastavení kariérového poradenství na všech základních
školách v České republice. Máme proto ambici projekt následně představit i v národních institucích,“
uzavřel Ivan Langr.

Kapacita systému prostupného bydlení naroste o další dvě ubytovny
Bod č. 32: Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci a přijetí do systému prostupného bydlení
Statutární město Liberec dál navyšuje kapacitu systému prostupného bydlení. Nově bude
spolupracovat s ubytovnami Centrum a Františkov, které splňují podmínky projektu tzv. sociálně
zodpovědné ubytovny, což znamená, že zajistí klientům důstojné ubytovací podmínky. Radní již
schválili uzavření rámcové smlouvy o spolupráci se společností Ubytování Liberec s.r.o., která obě
ubytovny provozuje.
„Provozovatel obou ubytoven bude na základě uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci poskytovat
městu prostor pro ubytování vhodných klientů zapojených do prvního stupně prostupného bydlení,
které doporučí pracovní skupina pro prostupné bydlení,“ uvedl náměstek primátora pro školství,
sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Účelem systému prostupného bydlení je zlepšovat kvalitu života obyvatel města, přimět nájemníky k
přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby a učit je předcházet ztrátě bydlení, snižovat počet osob
žijících v sociálním vyloučení a minimalizovat problémové sociálně patologické jevy. S tím je spojeno
průběžné navyšování kapacity prostupného bydlení ve všech jeho stupních. Prvním stupněm je krizové
bydlení, druhým tréninkové bydlení a třetím sociální bydlení. Nedílnou součástí projektu je proto
spolupráce s provozovateli komerčních ubytoven a majiteli soukromého bytového fondu.

Město zhotoví nové dřevěné lavice v parku na Jablonecké ulici
Bod č. 47: Obnova městského mobiliáře - dřevěných lavic v parku Jablonecká - výjimka ze směrnice
RM
Nevyhovující technický stav mobiliáře v parku Jablonecká projednala Rada města Liberce a vybrala
dodavatele nových dřevěných lavic. Město oslovilo čtyři truhlářské firmy, obdrželo pak dvě cenové
nabídky. Nejvýhodnější je nabízená cena 219 615 Kč, včetně DPH.
„Současný stav tří desetimetrových dřevěných lavic u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici
je následkem povětrnostních podmínek velmi neutěšený, a lavice tak přestávají plnit svojí funkci. Levné
smrkové dřevo je v pokročilém stavu rozkladu a na povrchu jsou patrné plodnice dřevokazných hub,“
popisuje náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína
Hrbková.
Vizuální provedení lavic bude totožné se stávajícími kusy, tedy délka 10 m, šířka 51 cm a výška 46 cm.
Jiný bude materiál, a to místo dřeva smrkového bude dřevo modřínové. Povrchová úprava bude
ponechána v přírodním provedení jako doposud, povrch bude pouze napuštěn olejem. „Vnitřní část
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lavice, která bude dutá, bude ošetřena speciálním přípravkem proti dřevokazným houbám, hmyzu a
plísním,“ upřesnila náměstkyně Hrbková.
Firma Karel Hajlek - STACO TRUHLÁŘSTVÍ nabídla nejnižší cenu a město je s jeho spoluprací dlouhodobě
spokojeno. Rada města odsouhlasila tuto nabídku s cenou necelých 220 tisíc korun. Akce bude
realizována do konce září v závislosti na klimatických podmínkách. Součástí poptávky je také požadavek
na následnou údržbu modřínových částí lavic.
Město obnovuje nejenom klasický drobný mobiliář, ale také větší atypické celky mobiliáře.
Připomeňme, že letos v červnu město obnovilo dvoustupňové lavice před OC Plaza.

150 000 korun využije město na workoutové cvičební sestavy
Bod č. 48: Schválení přijetí finančního daru od společnosti DIMATEX CS, spol. s.r.o.
Radní schválili přijetí finančního daru od společnosti DIMATEX CS, spol. s.r.o., ve výši 150 000 Kč.
Statutární město Liberec se společnosti DIMATEX CS spolupracuje v oblasti odpadového hospodářství
řadu let. Konkrétně jde o provoz nádob použitého a nepotřebného textilu.
„Po celém území města Liberce je rozmístěno 25 kusů bílých kontejnerů, jejichž obsluhu, svoz i následné
materiálové využití zajišťuje společnost Dimatex,“ popisuje náměstkyně primátora pro územní
plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.
Žádost o povolení zvláštního užívání vybraných pozemků města Liberce pro kontejnery na separaci
použitého textilu schválila rada města už 3. prosince 2013. Podle obecně závazné vyhlášky statutárního
města Liberce č.8/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce
byl stanoven poplatek 10, Kč za 1m2 užívané plochy za každý započatý den.
„Sesbíraný textil je možné využít v automobilovém, strojírenském nebo stavebním průmyslu a kvalitní
kusy oblečení jsou předávány na charitativní účely. Statutární město ovšem nemůže takto poplatek
vybírat, protože se jedná právě o zařízení pro charitu. A protože se v tomto případě tedy místní poplatek
za zvláštní užívání veřejného prostranství nevybírá, poskytne městu společnost Dimatex za umístění
kontejnerů finanční dar,“ vysvětluje Karolína Hrbková.
„Finanční částka za umístění kontejnerů na pozemcích města za roky 2014 – 2015 je ve výši 150 000
korun. Peníze město použije na instalaci a pořízení workoutové cvičební sestavy v prostoru liberecké
přehrady pro občany Liberce,“ doplnila náměstkyně Hrbková.

Do parku na Ruprechtické budou návštěvnicí vcházet novými vstupy
Bod č. 49: Oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici - výjimka ze směrnice RM
Město Liberec má ve správě opravy a údržbu některých stavebních prvků umístěných v rámci městské
zeleně. Do těchto staveb spadají také vstupy do parku v Ruprechtické ulici. Park, který se rozkládá mezi
ulicemi Budyšínská, Ruprechtická, Ruská a Tržním náměstím, je největší veřejně přístupná plocha
podobného typu v Liberci. Z řad obyvatel města i jeho návštěvníků je velmi navštěvovaný.
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Obyvatelé města park využívají k relaxaci i sportovnímu vyžití. Nezřídka je využíván také k výletům a
hrám libereckých školek a škol. Součástí parku je Zahrada vzpomínek, která patří mezi turisticky
nejvýznamnější místa v Liberci anebo se zde konají drobné kulturní akce.
„Vstupy do parku i vstup do samotné Zahrady vzpomínek jsou v neuspokojivém stavu. Jednotlivé
stavební prvky jsou zvětralé, uvolněné, někdy zcela chybí. Riziko možného úrazu u tak navštěvovaného
parku nedaleko centra města je značné,“ komentuje náměstkyně primátora pro územní plánování,
veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.
Jednotlivá schodiště mají atypický charakter. Všechna schodiště v současné době vykazují nedostatky
a závady, například poškozené a nestabilní desky, vydrolené boky, odpadlé žulové kvádry, nevhodně
řešený svod vody, havarijní stav opěrných zídek, zarůstání schodiště plevelem a náletovými dřevinami
a poškozené zídky u zábradlí.
„Vstupy do parku v Ruprechtické ulici město opraví do konce listopadu. Rada města odsouhlasila výběr
dodavatele. Ze dvou nabídek jsme schválili cenovou nabídku 384 679 korun včetně DPH od firmy Stavby
a rekonstrukce Jan Židlický,“ dodává náměstkyně Hrbková.

Dny evropského dědictví letos zpestří premiérový Festival umění
Bod č. 61: Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt
"Festival umění"
Na letošní Dny evropského dědictví, které se v Liberci uskuteční v sobotu 10. září, připravilo město pro
veřejnost žhavou novinku v podobě Festivalu umění. Unikátní projekt, jehož partnerem je město
Žitava, podpoří dotace ve výši 10.356 eur z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa. Přijetí dotace již
odsouhlasili liberečtí radní.
Nultý ročník Festivalu umění odstartuje v pátek 9. září v 17.00 slavnostní vernisáží v Galerii Lázně.
Samotná přehlídka moderního umění se pak uskuteční v sobotu 10. září v rámci Dnů evropského
dědictví, kdy budou v Galerii Lázně, Severočeském muzeu, Kině Varšava, libereckém podzemí a kostele
sv. Antonína Velikého instalována současná díla významných českých a německých umělců. „Festival
umění je dalším projektem, jehož cílem je prohloubit spolupráci s partnerským městem Žitava, kterou
město v rámci přeshraničních projektů rozvíjí již několik let. Letošní nultý ročník by měl být vzorem pro
budoucí festivaly, které budeme připravovat společně se Žitavou,“ informoval náměstek primátora pro
školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr s tím, že celý projekt potrvá až do konce
letošního roku.
Podle primátora Tibora Batthyányho Liberec pokračuje v trendu nabízet v rámci Dnů evropského
dědictví každoročně nějakou novinku. „A nejde jen o Festival umění. Letos zpřístupníme veřejnosti
celkem 25 historických objektů a mezi nimi zcela nově také vodárenskou věž ve Vratislavicích nad Nisou
a vratislavický kostel Nejsvětější trojice. Věřím, že připravený program příznivce historie a moderního
umění nadchne a že spokojených návštěvníků bude opět o něco více než loni,“ komentoval primátor
s tím, že v partnerské Žitavě se památky otevřou o den později, tedy v neděli 11. září.
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Webová aplikace zajistí transparentnější přijímání dětí do mateřských škol
Bod č. 66: Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských škol včetně schválení výjimky ze
směrnice rady města č. 03 RM – část B, článek 4. (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu III.
kategorie ze dne 22. 4. 2015) na poskytnutí předmětné aplikace (SW)
Transparentní přijímání dětí do mateřských škol, online informace pro rodiče, jednodušší procesní
administrativu pro ředitelky a okamžitou zpětnou vazbu pro odbor školství a sociálních věcí přinese
nová webová aplikace pro podporu zápisů dětí do mateřských škol, kterou pro statutární město Liberec
vytvoří Liberecká IS. Realizaci projektu i finanční náklady ve výši 243 597 Kč již schválili liberečtí radní.
„S aplikací, k jejímuž využití postačí připojení k internetu, webový prohlížeč a případně tiskárna, budou
primárně pracovat oprávnění pracovníci města a vedoucí pracovníci mateřských škol, ale přístupná
bude také rodičům a veřejnosti. Znamená to, že kdokoliv si bude moci udělat představu o počtech
přihlášených dětí a jejich věkovém rozložení. Získané informace navíc budou užitečné pro budoucí
rozhodování rodičů o šanci na přijetí do vybrané mateřské školy,“ popsal náměstek primátora pro
školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr s tím, že celý proces bude nanejvýš
transparentní.
Aplikace bude obsahovat seznam škol s jejich prezentacemi, online generované žádosti o umístění
dítěte a základní informace o průběhu přijímacího řízení. Stav podaných žádostí na jednotlivých školách
pak rodiče budou moci sledovat online.
Samo město pak díky aplikaci získá přehled o počtech přihlášených dětí a rovněž automaticky
generované statistiky důležité pro strategické rozhodování. Vedení mateřských škol bude pracovat se
seznamem podaných žádostí a bude možné vytvářet potřebné dokumenty v rámci správního řízení.
S detailním fungováním aplikace se měli možnost pracovníci odboru školství i některých mateřských
škol seznámit už na jaře, novinka by přitom měla usnadnit přechod Liberce na spádové obvody
mateřských škol, které od školního roku 2017/2018 všem obcím povinně ukládá školský zákon.
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