Liberec 16. listopadu 2016

Tisková zpráva
po 20. schůzi Rady města Liberec
Přes šedesát bodů měla na svém programu 20. schůze Rady města Liberec, která se
uskutečnila v úterý 15. listopadu.

Botanická zahrada a Divadlo F. X. Šaldy se budou rozvíjet dle nové strategie
Bod č. 16: Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML – Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X.
Šaldy
Strategii rozvoje dvou příspěvkových organizací města, konkrétně Botanické zahrady Liberec a Divadla
F. X. Šaldy, schválili liberečtí radní. Koncepční materiály, na jejichž přípravě spolupracovaly dozorčí rady
obou organizací, řeší především další možnosti rozvoje služeb, financování, personální posílení a
investiční příležitosti. „Každá organizace má vytyčeny konkrétní cíle, jak v následujících letech
naplňovat své vize, a to jak za podpory zřizovatele, tak autonomně,“ komentoval náměstek primátora
pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
V Botanické zahradě bude stěžejní zachovat vysokou kvalitu expozic, udržet roční návštěvnost kolem
50 tisíc lidí a zároveň hledat způsoby, jak přitáhnout další návštěvníky. „V ideálním případě by se roční
návštěvnost měla zvednout na 60 tisíc lidí. Z personálního hlediska bude třeba přijmout jednoho dalšího
zaměstnance a naučit se využívat dobrovolníků. Po finanční stránce bude cílem postupně zvyšovat
příjmy z mimorozpočtových zdrojů a naplnit rezervní fond v částce jednoho milionu korun na pokrytí
případných mimořádných situací,“ uvedl Ivan Langr.
V případě Divadla F. X. Šaldy je podle schválené strategie rozvoje klíčové uzavření dohody mezi
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem o společném zřizování divadla s finančním podílem
kraje v rozmezí 20 až 40%. „Do roku 2027 by pak mělo dojít k personální stabilizaci všech tří souborů a
o personálnímu posílení technického a administrativního zázemí. Do stejného termínu je v plánu také
zajištění rekonstrukce budov Šaldova a Malého divadla,“ vylíčil Ivan Langr.
Počínaje rokem 2020 se v divadle počítá s investicemi do vybavení ve výši minimálně 3 milionů Kč
ročně. Cílem je také vyvážený dramaturgický plán s 12 až 16 premiérami a minimálně 300
představeními za rok na domácích scénách, která navštíví minimálně 70 tisíc diváků.
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Liberec má vypracovaný plán pro sociální začleňování. Bude žádat o dotace
Bod č. 17: Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na území statutárního města
Liberec na období 2016 – 2019
Město Liberec má v rukou dva důležité dokumenty - Strategický plán sociálního začleňování a Místní
plán inkluze, které městu i dalším desítkám místních institucí a organizací umožní čerpání předem
alokovaných dotací pro sociální oblast a vzdělávání z OPZ, OPVVV a IROP. Společným cílem je zmírnění
problému sociálního vyloučení na území Liberce a podpora hlavního proudu vzdělávání. Oba
dokumenty jsou základními strategickými materiály pro oblasti bydlení, sociálních služeb,
zaměstnanosti, bezpečnosti a vzdělávání pro roky 2016 – 2019. Plány již odsouhlasila Rada města a
ještě budou předloženy ke schválení zastupitelům.
Na přípravě obou dokumentů se podílelo od letošního března do října zhruba 80 zástupců čtyř desítek
neziskových i zřizovaných organizací, institucí či škol. Do procesu tvorby se měli možnost zapojit i sami
obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením. „Přímá spolupráce obyvatel/ klientů je nezbytnou
podmínkou úspěšného začleňování. Opatření, která jsou v dokumentech zakotvena, se sice primárně
týkají lidí ohrožených sociálním vyloučením, ale jejich dopad je ve skutečnosti celostní – tedy ve
prospěch všech obyvatel města a na celém jeho území,“ zmiňuje náměstek pro školství, sociální věci,
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
„Obě strategie jsou výsledkem spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování v rámci
takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, které zastupitelstvo schválilo
přesně před rokem. Strategie jsme již konzultovali s příslušnými ministerstvy a byly schváleny i v
takzvaném Lokálním partnerství,“ říká Ivan Langr.
O dotace bude možné žádat v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačním programu
Zaměstnanost a v Integrovaném regionálním operačním programu. „Celkový rozpočet strategie je
plánován na 345 miliónů (bydlení, bezpečnost, sociální služby, zaměstnanost), dalších až 50 miliónů pak
můžeme získat pro vzdělávání. U OPZ a OPVVV máme částky předem alokovány jen pro Liberec, u IROP
budou projekty města i dalších organizací oproti jiným bonifikovány. Dotace jsou přitom připraveny pro
celé území města, nejen pro město Liberec jako instituci. Projekt na vzdělávání už připravujeme
souběžně, abychom jej stihli podat do konce roku 2016, projekty v dalších oblastech chceme žádat a
realizovat v letech 2017 až 2019,“ upřesňuje Ivan Langr.
Dokumenty pokrývají celkem pět základních oblastí, běžně řazených do takzvané sociální politiky, tedy
bydlení, sociální služby, zaměstnanost, bezpečnost a prevence kriminality a vzdělávání. V oblasti
bydlení se opatření soustřeďují například na rozvíjení systému prostupného bydlení nebo na podporu
oddlužování klientů města. Oblast týkající se bezpečnosti zahrnuje například regeneraci kamerového
systému, podporu začlenění osob s trestní minulostí do běžného života či podporu vzdělávacích aktivit
týkající se bezpečnosti pro děti a seniory. V oblasti zaměstnanosti se opatření soustřeďují například na
rozšíření kapacit pracovního poradenství nebo tvorbu a rozvoj koncepce prostupného zaměstnávání.
Oblast sociálních služeb například obsahuje rozšíření terénních služeb sociální prevence, rozšiřování
služeb pro osoby bez přístřeší nebo zajištění bezbariérovosti do zařízení sociálních služeb. Oblast
vzdělávání se v mnoha opatřeních soustřeďuje na předškolní, základní i střední vzdělávání a na
soustavnou podporu dětí v hlavním vzdělávacím proudu a jejich volnočasové aktivity.
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Spádová vyhláška MŠ vymezí jen jeden školský obvod
Bod č. 19: Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol
Spádovost libereckých mateřských škol bude vymezena jen jedním školským obvodem. Počítá s tím
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou již odsouhlasili liberečtí radní. Město Liberec tak reaguje na
novou zákonnou povinnost zavést spádové obvody i do předškolního vzdělávání, modelem jednoho
obvodu ale chce co nejvíce zachovat prvky stávajícího způsobu zápisů do MŠ. Svůj vlastní školský obvod
budou mít i Vratislavice. Materiálem se budou zabývat také zastupitelé.
„Ministerstvo vnitra nám sice zřízení jednoho spádového obvodu nezakázalo, na druhou stranu nám
doporučilo jiné řešení. To my ale pro Liberec nepovažujeme za vhodné, proto navrhujeme zastupitelstvu
schválit naši variantu s jedním obvodem na celé území města, která je nejkomfortnější pro rodiče. I
nadále totiž budou mít možnost výběru ze všech mateřských škol ve městě, takže budou moci volit podle
jejich zaměření, docházkové vzdálenosti či místa svého pracoviště. Jediným kritériem pro přijetí bude
trvalý pobyt ve městě a věk dítěte,“ komentoval náměstek primátor pro školství, sociální věci, cestovní
ruch a kulturu Ivan Langr.
Model „jedna mateřská škola – jeden spádový obvod“, jak jej preferují ministerstva vnitra a školství,
by podle něj prakticky vylučoval svobodnou volbu mateřské školy. „Každé dítě by bylo fixováno pouze
ve své spádové školce a možnost jeho umístění do nespádové by se blížila nule, případně by vedla rodiče
k přehlašování trvalého bydliště dítěte do vymezené spádové oblasti. Další problémy by nastaly kvůli
velkému počtu dvoutřídních mateřských škol, kde by vymezení spádového obvodu bylo opravdu velmi
komplikované a následná garance míst nejistá,“ vysvětlil Ivan Langr.
Proces přijímání do mateřských škol bude nastaven tak, že rodič podá žádost o přijetí do konkrétní
mateřské školy nebo do více mateřských škol, dostaví se k zápisu, předloží potřebné dokumenty a
originál přihlášky potvrzený dětským lékařem. Ředitelka MŠ pak ve stanovené lhůtě rozhodne o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání a rodiče budou mít povinnost ve stanovené lhůtě přijetí akceptovat
nebo odmítnout. Po akceptování preferované MŠ pak rodiče podepíší zpětvzetí žádosti o přijetí do
ostatních mateřských škol, kde případně podali žádosti. Zjednodušení procesu také napomůže zcela
nový předzápisový portál, který budou využívat všechny mateřské školy, jež zřizuje město Liberec.

Město podpoří unikátní sociální službu pro seniory
Bod č. 23: Poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro neziskovou organizaci Ruprechtický farní spolek, z. s.
na registrovanou sociální službu denní stacionář pro seniory U Antonína ve výši 50.000 Kč s dobou
čerpání do 31. 12. 2016
Dotací ve výši 50 tisíc Kč podpoří statutární město Liberec denní stacionář pro seniory U Antonína,
jehož provoz zajišťuje nezisková organizace Ruprechtický farní spolek, z. s. Jde o registrovanou sociální
službu, která je jedinečná tím, že pomáhá lidem s neurodegenerativními onemocněními. Poskytnutí
dotace z rozpočtu města již schválili liberečtí radní.
„Prostřednictvím dotace podpoříme sociální službu, díky které mohou lidé s neoredegenerativními
onemocněními setrvávat v domácím prostředí. Dělba péče mezi rodinou a stacionářem v tomto případě
nahrazuje klasickou ústavní péči. Loni službu stacionáře využilo 37 klientů převážně z Liberce,“
informoval náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
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Služby denního stacionáře jsou poskytovány denně v době od 8.00 do 16.00 hodin a jsou určeny lidem
se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.

Projekty do Ekofondu má hodnotit Komise pro životní prostředí
Bod č. 44: Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML
Radnice se snaží zjednodušit proces poskytování dotací z Ekofondu, který je součástí Dotačního fondu
města Liberce. Radní proto schválili návrh, aby pozici hodnotitelů projektů nově zastávali členové
Komise pro životní prostředí. Tedy odborníci, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti ochrany přírody a
krajiny. Dosavadní praxe vedla ke zbytečným průtahům a hodnotitelé byli poměrně složitě vybíráni a
následně museli být jmenováni Radou města. Uvedenou změnou by tento proces odpadl. Úpravu
pravidel musí ještě schválit Zastupitelstvo města.
S návrhem zastávat pozici hodnotitelů přišli sami členové Komise pro životní prostředí. Tímto krokem
budou více zapojeni do činnosti města a mohli by i kontrolovat a podílet se na tom, jaké činnosti jsou
z peněz města podporovány. Hodnocení by i nadále probíhalo dle předem daných kritérií hodnocení
na předepsaný formulář. Hodnotitelé by navíc projekty namátkově kontrolovali.

Kremační pece projdou generální opravou
Bod č. 46: Vypsání výběrového řízení "Generální oprava vyzdívek obou kremačních pecí v krematoriu
Liberec"
Město Liberec nechá opravit vyzdívky kremačních pecí v libereckém krematoriu. Rada města schválila
vypsání výběrového řízení na dodavatele. U obou pecí je značně narušena nosná vyzdívka dopalovacích
komor. Na těchto nosných zdech přitom spočívá hlavní pálící komora. „Od poslední generální opravy
uplynulo už sedm let, přičemž v každé peci bylo provedeno kolem 13 tisíc žehů. Opravu město uhradí
z tzv. Smutečního fondu,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela.
Liberecké krematorium je nejstarší v republice. V roce 2018 oslaví sto let. Budova je památkově
chráněný objekt, který je majetkem města Liberce. Ač jde o památku, stát na její rekonstrukci
nepřispěje. Na městské památkové objekty se ministerské dotační tituly nevztahují.

Peněžitý dar města umožní Boveraclubu pořídit historickou tramvaj
Bod č. 49: Poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000 Kč z rozpočtu SML pro Boveraclub, z. s.
Liberecký spolek Boveraclub, který pečuje o historická tramvajová vozidla Dopravního podniku měst
Liberce a Jablonce nad Nisou a pořádá s nimi speciální jízdy a akce pro veřejnost, má v hledáčku další
dva exponáty, tentokrát ze Švýcarska. A jeden z nich se podaří získat díky městu. Liberečtí radní totiž
schválili poskytnutí peněžitého ho daru ve výši 100 tisíc Kč, které Boveraclub využije na uhrazení
nákladů za transport historického vozu do Liberce. Peněžitý dar ještě musí schválit zastupitelé.
Obě historické tramvaje pocházejí z rozsáhlé sbírky drážních vozidel, umístěné na pozemcích poblíž
švýcarského Bernu. „S nabídkou na jejich převzetí formou dlouhodobé výpůjčky se na Boveraclub
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obrátili zástupci soukromé společnosti Bahnmuseum Kerzers – Kallnach. Přímo ve Švýcarsku o tyto vozy
není zájem, protože historické tramvaje těchto typů už jsou tam v různých sbírkách uchovány,“ vysvětlil
náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela.
Boveraclub má o oba vozy zájem, ale s ohledem na nedávné investice do pořízení tramvajové soupravy
z německé Jeny aktuálně nemá k dispozici volné finanční prostředky na úhradu nákladů spojených
s transportem těchto kolosů. Ty se vyšplhají zhruba na 100 tisíc Kč za jeden vůz. Proto se Boveraclub
obrátil s žádostí o finanční dar ve výši 100 tisíc Kč na statutární město Liberec a na Liberecký kraj.
„Jsem rád, že radní tento finanční dar odsouhlasili. Podpoříme nejen Boveraclub, ale také renomé
Technického muzea Liberec, v jehož areálu bude stoletá historická tramvaj ze Švýcarska vystavená jako
jeden z největších exponátů,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány.
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