Liberec 3. února 2016

Tisková zpráva
po 3. schůzi Rady města Liberec
Bezmála třicet bodů měla na svém programu 3. schůze Rady města Liberec, která se
uskutečnila v úterý 2. února.

Výměna příspěvkových organizací DC Sluníčko a DDM Větrník
Bod č. 4: Informace o současném stavu financování Dětského centra Sluníčko a Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou péči - Paprsek a návrh dalšího postupu
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor města Liberce Tibor Batthyány se na začátku
ledna setkali s ředitelkami příspěvkových organizací a jednali o množnostech směny těchto
příspěvkových organizací mezi sebou.
Důvody jsou zřejmé. Dům dětí a mládeže Větrník v Riegrově ulici v Lidových Sadech, který spravuje
Liberecký kraj, je svým charakterem určen především pro děti z Liberce. Naproti tomu Dětské
centrum Sluníčko v Pekárkově ulici má dopad do celého kraje, neboť nabízí péči opuštěným, týraným
a handicapovaným dětem ze všech měst a obcí Libereckého kraje. V rámci Dětského centra Sluníčko
působí dvě různá zařízení s rozdílnými zdroji financování. Jedná se o samotné DC Sluníčko (bývalý
kojenecký ústav). Zřizovatelem tohoto zařízení je město Liberec, a to mu také poskytuje příspěvek na
provoz. Druhým je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči Paprsek (dále jen ZDVOP Paprsek).
„V posledních letech je v péči Dětského centra Sluníčko zhruba 56 až 58 dětí ročně. Některé z nich
najdou nový domov v náhradní rodině, a to ve značné míře i v zahraničí,“ popisuje ředitelka DC
Sluníčko Anna Vereščáková. Sluníčko se stará o děti do tří let věku. Pokud nenajde náhradní rodinu
do toho věku, musí dítě do dětského domova nebo do jiné ústavní péče.
V Paprsku se o děti 24 hodin denně stará kvalifikovaný zdravotnický personál. Zřizovatelem je opět
město Liberec, nicméně kromě městského příspěvku na provoz dostává toto zařízení ještě státní
příspěvek, který je do zařízení přeposílán prostřednictvím Libereckého kraje. Liberecký kraj také
následně kontroluje účelnost využití tohoto příspěvku.
„Osobně jsem navštívil všechny starosty a starostky obcí, které ve Sluníčku nebo Paprsku, na základě
žádostí orgánů sociálně-právní péče, umístily děti z těchto obcí v letech 2012 – 2014,“ uvedl statutární
náměstek Jan Korytář a dodal: „nemají problém s tím, že by roli zřizovatele nově převzal Liberecký
kraj“.
Zástupci města Liberce projednali možný převod také s Mgr. Kadlecovou, náměstkyní hejtmana
Libereckého kraje zodpovědnou za řízení resortu sociálních věcí, a Mgr. Tulpou, členem rady
Libereckého kraje zodpovědným za řízení resortu zdravotnictví. „Z jednání vyplynulo, že oba rozumí

1

tomu, proč se statutární město snaží otevřít otázku budoucího financování zařízení, a převod zařízení
pod Liberecký kraj by byli ochotni podpořit,“ doplnil Jan Korytář.
Mottem DDM Větrník je vést mládež cestou zájmového vzdělávání a zábavy k hodnotám a
dovednostem pro život. V téměř stovce nabízených kroužků, kurzech, seminářů a akcí pro veřejnost
jsou zaměřeny na libereckou mládež.
„S paní ředitelkou Pavlíkovou z Větrníku jsme se už seznámili, řekli jsme si, jaký má město záměr a že
rozhodně zachová kvalitu služeb, personální obsazení a tematickou náplň organizace v rozsahu,
v jakém dosud funguje,“ komentuje primátor Liberec Tibor Batthyány.
Materiál s tématem výměny obou příspěvkových organizací vzala úterní rada města na vědomí. Nyní
bude probíhat další jednání s Libereckým krajem, jehož výsledkem by měl být návrh změny
zřizovatelů DC Sluníčko a DDM Větrník. Tento návrh bude předložen radě města v termínu 3 měsíců.
Předpokládaný termín směny obou organizací je 1. září 2016.

Město hodlá dotací podpořit provoz koupaliště Vápenka a úpravu Jizerské magistrály
Bod č. 16: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
na provoz koupaliště Vápenka
Bod č. 17: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec JIZERSKÉ, o. p. s.
Liberečtí radní schválili poskytnutí dotace z rozpočtu města provozovateli koupaliště Vápenka a
společnosti společnost JIZERSKÁ, o.p.s. Koupaliště podporuje liberecká radnice každoročně, a tak se i
letos Vápenka dočká částky 200 tisíc korun. Peníze poslouží na úhradu provozních nákladů koupaliště
v letošní sezóně, nový nátěr bazénu a nutné opravy.
Společnost JIZERSKÁ, o.p.s., která se stará o úpravu a údržbu běžeckých tratí Jizerské magistrály, má
získat od města dotaci ve výši 300 tisíc korun. Peníze využije zejména na nákup pohonných hmot do
zimních sněžných vozidel (rolby, skútry), opravu a údržbu techniky, náhradní díly a nutné opravy na
tratích (mostky, zábradlí, značení, apod.).
Poskytnutí obou dotací a následné uzavření smluv musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Výstava v suterénu radnice bude atraktivnější a více se zaměří na školy
Bod č. 18a: Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy
o správě a provozování expozice obecně prospěšnou společností ARCHA 13 o.p.s.
Výstavu Zapomenuté dějiny města Liberce, která se před dvěma lety usadila v suterénu radnice,
čekají změny. Město Liberec zamýšlí stávající expozici nejen zatraktivnit a rozšířit, ale především ji
nabídnout široké veřejnosti v několika jazykových mutacích. Současně město našlo nového
provozovatele. Expozici doposud provozovala na bázi dobrovolnické činnosti seniorů městská
příspěvková organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec. Od 1. března 2016 výstavu převezme
obecně prospěšná společnost ARCHA 13, která je původním zhotovitelem expozice a zároveň
nositelem její tematické náplně.
„Od počátku asi bylo zřejmé, že se do provozování expozice bude chtít ARCHA 13 zapojit, protože ji
jako autor bude moci i dále odborně rozvíjet a obohacovat dalšími exponáty. Nicméně jsme
potřebovali jasnou koncepci, protože naším zájmem bylo mít expozici dynamickou a vzdělávací a
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nikoli izolované statické muzeum dílčí historie města, které navštíví jen ten, kdo tam omylem
zabloudí. ARCHA 13 má záměr orientovat se i na školy a na turistickou klientelu, která míří třeba za
prohlídkami historické radnice, nedílnou součástí bude i zaměření na veřejnost prostřednictvím
zajímavých přednášek, workshopů, je tu prostor i pro marketingovou spolupráci s provozovatelem
sousední restaurace apod.,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a
kulturu Ivan Langr.
Na provoz expozice bude město Liberec přispívat ročně částkou 220 tisíc korun, tedy stejně jako
doposud. Výstava bude nově otevřena od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin. ARCHA 13
plánuje doplnit expozici o nové exponáty, propagovat ji v zahraničí a více se zaměřit na školy. Chce
připravit hned několik proměnných krátkodobých historických výstav, a tím napomáhat k rozšíření a
obohacení školní výuky a zároveň podpoře rozvoje v oblasti turistiky a cestovního ruchu. V plánu má
také vytvořit propagační materiál pro širokou veřejnost, seriál o Zapomenutých dějinách města
Liberce v Libereckém zpravodaji a propagaci expozice v sousedních regionech Polska a Německa.
Cílem je tak nejen výrazně obohatit samotnou výstavu, ale i vybudovat jedinečné historické
infocentrum pro turisty a zejména pro žáky a studenty škol a nově vybudovanou síť naučných stezek.
Expozice Zapomenuté dějiny města Liberce přibližuje od června 2014 historii města a umožňuje
nahlédnout do výsledků nejnovějších archeologických výzkumů. Záměrem autorů myšlenky bylo
seznámit občany města i turisty s některými historickými událostmi v dějinách Liberce a vzbudit
zejména u Liberečanů pocit, že žijí ve městě, které může být na svoji historii hrdé. „V tuto chvíli ještě
pracujeme na vnější tváři expozice, která dostane od vstupu z ulice nenásilný navigační prvek,
přívětivější vstupní prostory a také jakýsi vnější poutač v podobě originální vývěsky, která nahradí
současnou nevzhlednou nástěnku. Tajně doufáme, že se časem třeba dokážeme s odborníky
v památkové péči shodnout i na viditelnější podobě propagačních prvků, které by zájemce více uhodily
do očí,“ dodal Langr.
Kromě vzácných archeologických nálezů výstava představuje neznámé liberecké podzemí, srovnávací
fotografie vybraných míst Liberce nebo příběhy slavných Liberečanů. Nechybí ani zmínka o
zajateckém táboře v Ostašově či o zapomenuté Haléřově tvrzi. Své místo zde má i připomenutí
libereckých událostí ze srpna roku 1968.

Kontakt pro média:
Jana Kodymová, DiS.
tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora
Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1
mobil: +420 778 760 927
tel.: +420 485 243 182
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz
www.facebook.com/cityliberec
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