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Tisková zpráva 
po 13. schůzi Rady města Liberec  

 

Bezmála 80 bodů měla na svém programu 13. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která 

se konala v úterý 18. července.  

 

Město vybere zhotovitele rekonstrukce MŠ Beruška, která potrvá půl roku 
Bod č. 17: Vypsání zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ 

Beruška“ 

Město chce v rámci integrovaného projektu IPRÚ kompletně zrekonstruovat MŠ Beruška a výrazně 

navýšit její kapacitu. Ze strany města to bude další významný krok k navýšení kapacit mateřinek a 

k přijímání dětí mladších tří let. Liberečtí radní již schválili vypsání výběrového řízení na dodavatele 

stavebních prací formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 37,432.000 

Kč bez DPH a návrh výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace. Samotná rekonstrukce by měla 

trvat od září 2017 do února 2018. 

„Celou akci připravují ve vzájemné spolupráci odbor strategického rozvoje a dotací, odbor školství a 

humanitní a odbor majetkové správy. Rekonstrukce totiž mimo jiné znamená dočasné stěhování školky 

do jiných zařízení,“ konstatoval náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela 

s tím, že po dobu uzavření MŠ Beruška najdou malí předškoláci útočiště v bývalé MŠ Věkova, MŠ 

Motýlek a ZŠ na nám. Míru. Rezervu pro případ nouze poskytne MŠ Kytička. 

V rámci kompletní rekonstrukce mateřské školy dojde k úpravě vnitřních dispozic školy, aby pobytové 

místnosti pro děti byly větší. Součástí rekonstrukce bude i vybudování komunikačních krčků mezi 

jednotlivými budovami, rekonstrukce kuchyně a zajištění bezbariérovosti. Kapacita školy v rámci 

projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ naroste o 21 dětí. Vznikne tak 6 oddělení, z toho jedno 

pro děti ve věku od 2 do 3 let o kapacitě 16 míst. Ve zbylých 5 odděleních bude navýšena kapacita ze 

stávajících 27 na 28 míst, tedy v každém oddělení o 1 dítě. Město ale v rámci neuznatelných nákladů 

projektu dočasně navýší kapacitu mateřské školy ještě o dalších 9 míst, což mu umožňuje stanovisko 

Krajské hygienické stanice v Liberci. Oddělení pro děti ve věku od 2 do 3 let tak bude moci pojmout až 

25 dětí. Bude to ale jen dočasné řešení, protože v roce 2020 nabyde účinnosti vyhláška o předškolním 

vzdělávání, která v oddělení pro dvou až tříleté děti udává maximální kapacitu 16 míst (proto i projekt 

IPRÚ počítá právě se 16 místy). 

Předpokládané náklady projektu činí 51 milionů Kč včetně DPH. Z toho 42,5 milionu pokryje dotace 

z IROP, dalších 2,5 milionu státní dotace a zbylých 5 milionů zaplatí město. Předpokládané celkové 

neuznatelné výdaje projektu jsou 566 tisíc Kč bez DPH. „Začínají se rozebíhat první investiční akce v 

rámci IPRÚ, město tak získá stovky milionů na svůj rozvoj. Od přípravy strategie až po konkrétních 

žádosti o dotace tak uběhly tři roky, jedná se o časově náročné akce, ale v příštím roce již budeme moci 

konečně začít sklízet ,první ovoce‘,“ uvedl náměstek Jan Korytář. 



Pejskařům v Liberci přibudou místa na venčení psů 
Bod č. 25: Změna Obecně závazné vyhlášky SML č. 4/2009 – úprava seznamu prostor určených pro 

volný pohyb psů na veřejném prostranství 

Seznam míst na mapě Liberce, kde mohou majitelé pustit své psy bez vodítka, bude bohatší. A to 

rovnou o třetinu. Volný pohyb psů po Liberci omezuje městská vyhláška. V současnosti definuje 23 míst 

pro volné pobíhání psů. Nově se má na seznamu objevit dalších 11 lokalit, spíše v okrajových částech 

města. Změnu vyhlášky musí ještě schválit zastupitelstvo města. Platit by mohla od podzimu. 

Všechna nově navržená místa jsou na pozemcích v majetku města, jsou veřejně přístupná a již tradičně 

hojně navštěvována majiteli psů. Jedná se o plochy v ulici U Školky v Horním Hanychově, v Cechovní 

ulici, v parku Budyšínská / Ruská, u křižovatky ulic Puškinova a Minkovická v Pilínkově, v Rochlici 

v Maršíkově ulici a dále v parku Na Žižkově u kostela, v Ruprechticích v ulicích Horská a u Lesního 

koupaliště, v Suldovského ulici v Růžodole, v ulici Na Výšinách ve Starém Harcově a ve Vratislavicích 

nad Nisou v prostoru Psího parku nad hasičárnou. 

O dvě místa, dnes už nevhodná pro venčení, by měli pejskaři podle návrhu přijít. Jedná o plochu poblíž 

hráze přehrady Harcov, kde byla zřízena venkovní posilovna. Druhým místem je plocha vedle vstupudo 

podzemního krytu v Lucemburské ulici a i zde není žádoucí volný pohyb psů. Vzniknout by tady mělo 

v budoucnu dětské hřiště.  

Kromě nárůstu počtu míst pro venčení psů připravuje město také další psí hřiště s agility překážkami. 

V loňském roce se podařilo obnovit agility v ulicích Broumovská v Rochlici a Hlávkova v Ruprechticích. 

 

Liberec navýší počet nočních spojů MHD 
Bod č. 51: Doplnění nočních spojů MHD 

Od podzimu se cestující městské hromadné dopravy v Liberci i Jablonci nad Nisou mohou těšit na nové 

noční spoje ve všední dny. Doplnění linek schválili liberečtí radní. Nejen o víkendu, ale nově i ve všední 

dny, se tak cestující dostanou autobusem i tramvají tam, kam potřebují později v noci. Poslední 

autobusy a tramvaje budou z terminálu Fügnerova odjíždět shodně v 1:20 hodin, tedy o hodinu déle, 

než tomu je nyní. Stávající budou zachovány. Zahájení provozu nových spojů se očekává od 1. října 

2017.  

Později v noci vyjedou ve stejném čase nejen tři „okružní“ autobusové linky, ale také tramvaj do 

Jablonce nad Nisou a zpět a tramvaje č. 3 na oba směry od Fügnerovy a zpět. Navýšení spojů vyjde 

ročně na zhruba 600 tisíc korun. 

„K charakteru velkého města patří i noční život a jedním z jeho předpokladů je fungování nočních linek 

veřejné dopravy. Vycházíme tak vstříc hlavně generaci lidí, kterým je mezi 20 - 40 lety a jsou zvyklí na 

flexibilní životní styl. Ale samozřejmě nejen jim, noční linky využije každý, kdo třeba chce po návštěvě 

kina ještě někde posedět. Jsem rád, že součástí je i noční linka do Jablonce, lepší propojování 

aglomerace Liberec - Jablonec je strategie, kterou chceme podporovat všemi prostředky,“ řekl radní 

Josef Šedlbauer. 

 



Ředitelé příspěvkových organizací města si přilepší  
Bod č. 71: Návrh na úpravu platů ředitelů kulturně společenských- sociálních- zdravotních a ostatních 

příspěvkových organizací statutárního města Liberec 

Ředitelé kulturních, sociálních, zdravotních a ostatních příspěvkových organizací města Liberec si od 1. 

července polepšili. Stát jim zvýšil platové tarify přibližně o devět procent. Stalo se tak na základě 

nařízení vlády z června letošního roku o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. 

Změna se dotkne ředitelů neškolských příspěvkových organizací města – Divadla F. X. Šaldy, Naivního 

divadla, Zoologické zahrady, Botanické zahrady, Centra zdravotní a sociální péče, Komunitního 

střediska Kontakt a Městských lesů Liberec. 

 

Osm sborů dobrovolných hasičů dostane od města po 20 tisících 

Bod č. 73: Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sborů 

dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 

Celkem 160 tisíc korun ve formě peněžitých darů poskytne statutární město Liberec osmi sborům 

dobrovolných hasičů, které spolupracují s jednotkami sborů dobrovolných hasičů zřizovaných městem. 

Každý sbor tak dostane 20 tisíc korun, které využije na svou činnost, především práci s mládeží a 

požární prevenci. 

„Práce s mládeží je u dobrovolných hasičů základem všeho. Stačí si uvědomit, že prakticky sto procent 

pozdějších členů výjezdových jednotek postupně projde všemi kategoriemi oddílů mladých hasičů,“ 

konstatoval primátor Tibor Batthyány. 

Většina sborů dobrovolných hasičů se navíc nachází v okrajových částech města, kde bývá členství 

v SDH jednou z mála možností zájmové činnosti pro mládež. A protože počet dětí navštěvujících 

mládežnické oddíly neustále roste, sbory již nezvládají ufinancovat zvýšené náklady pouze z vlastních 

prostředků. „Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů je v nejlepším zájmu města a považuji ji za 

naprostou samozřejmost,“ uvedl primátor. 

Peněžitý dar od města mohou sbory využít i na organizování akcí. Dobrovolní hasiči se totiž nezaměřují 

jen na mládež, ale obecně se významně podílejí na spolkovém životě, ať už se jedná o pořádání pálení 

čarodějnic, dnů otevřených dveří a dětských dnů, nebo o osvětovou a preventivní činnost v oblasti 

požární ochrany, kdy členové SDH buď sami navštěvují školská zařízení, případně zajišťují odborné 

exkurze v hasičských zbrojnicích. 

Podpořenými sbory, které spolupracují s výjezdovými jednotkami SDH zřizovanými městem, jsou SDH 

Horní Hanychov, SDH Karlinky, SDH Krásná Studánka, SDH Machnín, SDH Pilínkov, SDH Růžodol, SDH 

Vesec a SDH Vratislavice nad Nisou. 


