Liberec 17. února 2016

Tisková zpráva
po 4. schůzi Rady města Liberec
Přes padesát bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec, která se
uskutečnila v úterý 16. února.

Město chce zapojit komerční ubytovny do prostupného bydlení – Sociálně
zodpovědná ubytovna
Bod č. 13 : Systém a podmínky místní certifikace ubytoven - Sociálně zodpovědná ubytovna
Město chce zapojit některé komerční ubytovny na území Liberce do tzv. prostupného bydlení (1.
stupeň – krizové bydlení), které v současné době kapacitně pokrývají jen poskytovatelé pobytových
sociálních služeb (azylový dům, dům na půl cesty, noclehárna). Ubytovny by tím na jednu stranu
získaly klienty, kteří jsou již v intenzivní péči sociálních služeb, a předpokládá se tak u nich postupné
budování žádoucích kompetencí, na druhou stranu by ubytovatelé museli předem splnit některé
podmínky.
„Stanovili jsme podmínky, které z našeho pohledu lidem garantují akceptovatelnou úroveň ubytování
a kvality prostředí – nazvali jsme to sociálně zodpovědná ubytovna, a recipročně chceme
ubytovatelům v rámci prostupného bydlení zprostředkovat klienty se zvyšujícími se kompetencemi,
například v oblasti finanční gramotnosti. S některými ubytovnami jsme v kontaktu už od loňska, nyní
je postupně procházíme a zájem o vzájemnou spolupráci tady je,“ vysvětlil náměstek primátora pro
školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Označení sociálně zodpovědná ubytovna (SUZ) je souborem povinných a výběrových kritérií, které
ubytovatelé budou, nebo se zaváží plnit. Mezi povinné podmínky patří např. sociální zařízení
společné max. pro 5 pokojů, resp. max. 20 lidí, existence písemné smlouvy o rozsahu služby ubytovny
s klientem, uzamykatelnost ubytovací jednotky, možnost sociální práce s klientem, adekvátní prostor
pro doučování dětí klientů, veřejný ubytovací řád, pevně stanovený režim pro úklid společných
prostor, ale i soulad s celou škálou právních předpisů, od stavebních až po hygienické. Výběrovou
podmínkou pak může být ubytování rodin s dětmi, garance určité plochy pokojů či vlastní umyvadlo
s tekoucí vodou v každé jednotce.
„Podmínky jsme velice pečlivě konzultovali s pracovníky sociálních služeb a jsem si jist, že několik
ubytoven na ně může ve velmi krátké době dosáhnout. Bez ubytoven se dnes na území města
neobejdeme, to by lidé skončili na ulici, takže naším základním cílem je provozovatele neodradit, ale
naopak jim nabídnout spolupráci, protože jedině tak lze zlepšovat podmínky života lidí v těchto
zařízeních,“ vysvětlil Langr.
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Rezort sociálních věcí zároveň uvažuje, že by zařízením, které označení sociálně zodpovědná
ubytovna získají, mohl prostřednictvím jednorázové dotace pomoci zlepšit část jejich prostředí.
Způsob poskytování ale ještě nemá připraven. „Dovedu si představit, že pokud by provozovatelé
takovou dotaci získali, museli by ji využít jen na věci spojené se životními podmínkami svých klientů a
jejich zlepšení – např. jako investici do sociálního zařízení či do společných prostor pro sociální práci.
Byla by to z naší strany taková pozitivní motivace a faktická investice do lidí. Nicméně formu a účel
poskytování prostředků ještě musíme dobře promyslet,“ doplnil Langr.

Výměnu Sluníčka a Větrníku projedná únorové zastupitelstvo
Bod č. 21: Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže Větrník a Dětské
centrum Sluníčko mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
Rada města Liberce včera souhlasila se záměrem vzájemného převodu DC Sluníčko a DDM Větrník.
Materiál nyní poputuje ke schválení do Zastupitelstva města Liberce.
Reciproční změna zřizovatele obou příspěvkových organizací je součástí koncepčního řešení. Dům
dětí a mládeže Větrník totiž poskytuje služby především dětem na území SML. Dětské centrum
Sluníčko naopak svojí činností pokrývá regionální úroveň. Ke změně zřizovatele by mělo dojít
nejpozději v září 2016.
„V reálu nepůjde o vzájemnou výměnu organizací, ale o zrušení obou a zřízení úplně nového Větrníku i
Sluníčka. Po nějakou dobu dokonce budou vedle sebe duplicitně existovat dva Větrníky a dvě Sluníčka,
protože to z administrativních důvodů není možné udělat jinak. Obě samosprávy budou muset zřídit
novou organizaci, připravit jí zřizovací listinu, nechat ji zapsat do rejstříku atd. a samozřejmě si i
nějakým způsobem vzájemně postoupit majetek, o nějž Větrník a Sluníčko pečují, nebo jej vlastní,“
vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Statutární město Liberec zřizuje Dětské centrum Sluníčko od roku 1991. V roce 2015 mu poskytlo
příspěvek na provoz ve výši 24 950 000 Kč. DC Sluníčko zajišťuje zdravotní péči denního režimu pro
děti do 3 let věku. Jeho součástí je také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku.
Zároveň ambulantně nabízí služby specializované péče pro děti s očními vadami, speciální zdravotní a
rehabilitační péči pro děti do věku 18 let, a to ve svých zdravotních ambulancích. Z hlediska objektů
Sluníčko pečuje o objekt v Pekárkově ulici (kojenecký ústav) a jesle v Holečkově ulici (obě ve
vlastnictví města), smluvně pak využívá ambulance ve čtyřech mateřských školách.
Dům dětí a mládeže Větrník zřizuje Liberecký kraj od roku 2001. V roce 2015 mu poskytl příspěvek na
provoz ve výši 3 076 840 Kč. Nejvyšší nákladovou položkou organizace jsou mzdové náklady, které
jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Větrník svou činností, tj. zájmovým vzděláváním, pokrývá území
statutárního města Liberec a z hlediska klientů poskytuje své služby takřka výhradně dětem a mládeži
z Liberce. Větrník například vlastník nemovitost v ulici 5. května a pečuje o nemovitosti v Oldřichově
v Hájích a v Desné (ve vlastnictví kraje) a nemovitost v Riegrově ulici (ve vlastnictví města).
V případě schválení a uskutečnění záměru vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí a
mládeže Větrník a Dětské centrum Sluníčko mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
bude Dům dětí a mládeže Větrník zařazen, obdobně jako ostatní školská zařízení, do gesce Odboru
školství a sociálních věcí.
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Radnice hledá vhodnou trasu tramvajové trati do Rochlice
Bod č. 24: Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku Studie proveditelnosti a následná změna
územního plánu města Liberec „Tramvajová trať Liberec centrum („Rybníček“) – Rochlice“.
Město Liberec si nechá zpracovat studii proveditelnosti, která by měla vyřešit otázku, kudy vést
novou tramvajovou trať z centra města na sídliště Rochlice. Na základě studie by mělo následně dojít
k nezbytné změně územního plánu. Financování stavby se nabízí z evropských fondů v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).
Město Liberec dlouhodobě usiluje o zatraktivnění centrální části města v oblasti mezi terminálem
MHD Fügnerova, oblastí ulic Na Rybníčku, U Nisy, Nitranská a směrem k ulici Melantrichova. „S tím
bezprostředně souvisí zajištění kvalitního a bezpečného dopravního napojení nejen tohoto území, ale
v pokračování i napojení největšího sídliště v Liberci – sídliště Rochlice,“ uvedl náměstek pro
technickou správu majetku města Tomáš Kysela.
Podle návrhu nového územního plánu Liberec by se měla trať napojit v centru ze zastávky Rybníček,
pokračovat proti proudu Lužické Nisy a končit tramvajovou smyčkou v Zeleném údolí. Nová trať by
tak dopravně obsloužila nejen Krajský úřad Libereckého kraje, Centrum Babylon, iQLandii, teplárnu,
ZŠ Dobiášova, ale především sídliště Rochlice a dolní část sídliště Horní Kopečná.
Cílem studie proveditelnosti je posoudit, prověřit a navrhnout možná řešení tramvajové trati v
uvedené lokalitě s přihlédnutím na ekonomiku, vliv na životní prostředí, záplavové území, výkupy
pozemků, přeložky stávajících inženýrských sítí a podzemních a nadzemních zařízení, dodržení
ochranných pásem, bezpečnost a plynulost kolejové i silniční dopravy, dopravní obslužnost přilehlého
území a rozumné docházkové vzdálenosti, techniku a provoz tramvajové trati a další související vlivy.

Sdružená investiční akce na opravu komunikace na třídě Dr. M. Horákové
Bod č. 31 : Oprava komunikace Dr. M. Horákové I – zveřejnění předběžných informací
Odbor správy veřejného majetku MML doporučil radě města schválit navržené usnesení, které se
týká přípravy investiční akce „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku MelantrichovaHradební“.
Oprava komunikace navazuje na stavby vlastníků sítí technické infrastruktury, tedy na opravu
vodovodu, kanalizace a plynovodu, které budou realizovány v roce 2016. Předpokládaná cena je 19,4
mil. Kč.
„Jde o sdruženou investici, v souladu s plánem roku 2016, na třídě Dr. Milady Horákové v úseku mezi
křižovatkami s ulicemi Melantrichova a Hradební. Před zahájením zadávacího řízení je investor
povinen odeslat formulář Oznámení předběžných informací do Věstníku veřejných zakázek. Teprve tím
oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v daném zadávacím
řízení a vyzývá je k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,“ vysvětluje Tomáš Kysela,
náměstek pro technickou správu majetku města.
Zhotovitelé staveb vlastníků sítí technické infrastruktury provedou v ulici Dr. Milady Horákové, v
úseku mezi křižovatkami s ulicemi Melantrichova a U Potůčku, opravu vodovodu, kanalizace a
plynovodu. Kryt komunikace a chodníků odstraní zhotovitel stavby SML před zahájením oprav sítí,
zbývající část stavby pak po jejich dokončení.
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Součástí stavby je úprava komunikace a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace, veřejné
osvětlení, světelná křižovatka Horákové-Melantrichova a přeložky dotčených inženýrských sítí.
Součástí stavby SML je i obnova vozovky nad rýhou po opravě vodovodu v úseku mezi křižovatkami s
ulicemi Hradební a U Potůčku a obnova vodorovného dopravního značení v tomto úseku. Křižovatka
ulic Dr. Milady Horákové a Čechova je v roce 2016 součástí objízdné trasy při uzavření ulic České
mládeže a Londýnská souvisejícím s dalšími realizovanými stavbami. Kompletní oprava úseku
Hradební – U Potůčku, včetně křižovatky s ulicí Čechova, je plánována v roce 2017.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku
Melantrichova-Hradební“ je 16 mil. Kč bez DPH.

Město dotací ve výši 50 tisíc korun podpoří provoz koupaliště Sluníčko
Bod č. 38: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec na provoz areálu koupaliště Sluníčko
Město Liberec pokračuje v dlouhodobé podpoře sezonní veřejné služby a i v letošním roce přispěje
na letní provoz areálu koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Radní schválili poskytnutí
dotace z rozpočtu města provozovateli koupaliště ve výši 50 tisíc korun. Podpory města by se mělo
dočkat také liberecké koupaliště Vápenka, které je jediným umělým koupalištěm na území města.
Zastupitelé budou rozhodovat o přidělené dotace ve výši 200 tisíc korun.
„Obě koupaliště jsou jedinými na území města, a přestože je provozují soukromé subjekty, jde
jednoznačně o takzvanou veřejnou službu pro naše občany, na niž by město mělo přispívat. Dělá to
ostatně dlouhodobě a také pravidelné kontroly využití dotace ukazují, že peníze města jsou
provozovateli vynakládány hospodárně, efektivně a účelně,“ uvedl náměstek primátora pro školství,
sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Koupaliště Sluníčko, do jehož areálu vede bezbariérový vstup, se nachází v Dřevařské ulici ve
Vratislavicích nad Nisou a návštěvníkům nabízí jak plavecký bazén, tak bazén pro neplavce. V
nadcházející sezoně bude v provozu denně od 9.00 hodin do 19.00 hodin. Za chladnějšího počasí
nemusí být koupaliště otevřeno.

Dotace od města pomůže k obnově turistického značení
Bod č. 42: Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub českých turistů
Na obnovu turistického značení v Liberci a okolí přispěje i v letošním roce liberecká radnice. Klubu
českých turistů poskytne město dotaci ve výši 49 800 korun.
V letošním roce se Klub českých turistů zavázal vyměnit směrovky v oblasti Ještědu, Ještědky, Plání
pod Ještědem a v Rudolfově. Dále upraví pásové značení na Liberecku, provede kontrolu na
stěžejních turistických trasách, doplní značení a odstraní případné závady. Dále doplní síť turistických
značení v lokalitě Vesec – doznačí a opraví žluté turistické značky. U kabinové lanovky na Ještěd se
turisté mohou těšit na nový stojan s aktuální mapou Ještědského hřebenu. Značkaři mají letos také
v plánu opravit směrovky na Výpřeži, Nad Výpřeží, u Mohyly, u Červeného kamene, Frantiny, Písčiny,
u Kamenných vrat, na Pláních a U Šámalů.
„Ceníme si finanční podpory od města Liberec, které na značení přispívá již několik let. Vzhledem k
poloze Liberce a krásné přírodě kolem věřím, že turisté si sem cestu vždy najdou. K tomu jim pomáhají
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i kvalitně vyznačené turistické trasy,“ uvedl již dříve Karel Markvart, šéf značkařů z Klubu českých
turistů.
Pěší turisté mohou v Libereckém kraji využívat 2688 kilometrů značených turistických tras. Klub
českých turistů každý rok obnovuje značení zhruba třetiny tras. Pro srovnání, délka značených
turistických tras v kraji přesahuje délku silnic prvních, druhých i třetích tříd - těch je dohromady
zhruba 2400 kilometrů. V kraji navíc stále přibývají nově značené trasy.
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