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Tisková zpráva 
po 3. schůzi Rady města Liberec  

 

Více jak 60 bodů měla na svém programu 3. schůze Rady města Liberec v roce 2018, která 

se konala v úterý 6. února. 

 
 
Město podpoří protidrogové služby 
Bod č. 14: Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace pro poskytovatele ADVAITA- z. ú. 
 
Více peněz, než v minulých letech, by mohla dostat od města nezisková organizace ADVAITA, která je 

jediným poskytovatelem protidrogových služeb v Liberci. Rada města schválila účelovou dotaci ve výši 

856 377 Kč. V posledních letech každoročně putovalo od města do této organizace na financování 

ambulantní a pobytové sociální protidrogové služby kolem půl milionu korun.  

Letos náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr po dohodě se zástupcem 

organizace navrhl navýšení částky na ambulantní poradenství a následnou péči a snížení částky na 

terapeutickou komunitu.  

„Už při schvalování rozpočtu v zastupitelstvu jsem uváděl, že v letošním roce musíme po 7 letech navýšit 

dotaci na protidrogové služby pro ADVAITU a Most k naději, protože závislých klientů neustále přibývá 

a dosavadní podpora už nestačí potřebu pokrýt. Obě organizace ale nabízejí velmi kvalitní služby, takže 

si jsem jist, že peníze na prevenci i následnou léčbu nejsou investovány zbytečně,“ uvedl Ivan Langr. 

V případě schválení dotace zastupitelstvem města bude částka hrazena ze schváleného rozpočtu 

Odboru školství a sociálních věcí MML. 

ADVAITA poskytuje služby odborného poradenství a následné péče uživatelům návykových látek a 

hazardním hráčům ve věku od 15 let ve svém centru v Rumunské ulici v Liberci. Lidem závislým na 

návykových látkách, kteří mají zájem o začlenění do běžného života, pak slouží terapeutická komunita 

v Nové Vsi u Chrastavy. 

 

Výtluky po zimním období tradičně opraví Technické služby 
Bod č. 45: Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2018 

I letos nechá statutární město Liberec opravit výtluky na komunikacích po uplynulém zimním období. 

Radní schválili výjimku ze směrnice Rady města o zadávání veřejných zakázek a přímým oslovením 



vybrali jako dodavatele společnost Technické služby města Liberce a.s. s nabídkovou cenou 5 976 063 

Kč včetně DPH. 

„Na základě pravidelných kontrol v terénu, které provádí odbor správy veřejného majetku, a 

s přihlédnutím ke zkušenostem z minulých let, je už nyní zřejmé, že po skončení zimy bude značná část 

komunikací v majetku města vyžadovat rozsáhlé opravy výtluků. S ohledem na omezené finanční 

prostředky půjde o nejnutnější výspravy převážně lokálních závad. Opravné práce by měly začít během 

dubna,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Při porovnání jednotkových cen pro rok 2018 s jednotkovými cenami, za které Technické služby města 

Liberce prováděly obdobnou zakázku v roce 2017, jde o navýšení o 2,5 %, což odpovídá míře inflace za 

minulý rok. 

 

Liberec bude mít městskou galerii přímo na náměstí 
Bod č. 50: Obnovení městské galerie 
 

Radní Liberce schválili záměr obnovení městské galerie. Vhodným objektem je prostor na náměstí Dr. 

Edvarda Beneše 2/10, naproti historické radnici, kde je k dispozici cca 100 m2. Městská galerie bude 

prezentovat zejména liberecké umělce, ať již začínající či renomované osobnosti. 

Statutární město Liberec nemá momentálně žádný vhodný výstavní prostor, kde by mohlo prezentovat 

tvorbu zdejších umělců z oblasti výtvarného umění, ať už jde o malířství, kresbu, sklo, fotografie, 

umělecký design, moderní performance anebo například zvukové a světelné projekční umění. 

Příležitostně se tato situace řeší využíváním prostor na novém magistrátě, případně využíváním prostor 

jiných subjektů.   

„Ty ale nejsou vhodné, protože neposkytují prostor pro ucelenou výstavní koncepci, Oblastní galerie 

Liberec – Lázně zase má zcela jiný výstavní profil. V minulosti roli městské galerie plnila Malá výstavní 

síň, posléze do konce roku 2013 Galerie U Rytíře v suterénních prostorách historické radnice. Její provoz 

ale musela z ekonomických důvodů ZOO Liberec ukončit v roce 2013. Považoval jsem za povinnost 

předložit ještě v tomto volebním období novou koncepci výstavní síně a jsem moc rád, že radní vnímají, 

jak důležité pro Liberec je mít vlastní výstavní prostor,“ vysvětluje náměstek primátora pro školství, 

sociální věci a kulturu Ivan Langr.  

Městská galerie bude uvádět šest až osm výstav nebo výtvarných akcí ročně. Do budoucna, po roce 

2020, by městská galerie mohla být v prostoru v Liebiegova paláce (budova bývalé Oblastní galerie), 

který je před rekonstrukcí.  

 

Dotace pro iQLANDII otevře libereckým školám nové vzdělávací možnosti 
Bod č. 51: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu tematických 

vzdělávacích modulů pro ZŠ 

Základní školy zřizované statutárním městem Liberec se budou moci bezplatně zúčastnit vybraných 

tematických vzdělávacích modulů liberecké iQLANDIE. Umožní jim to dotace ve výši 200 tisíc korun, 

kterou město, coby zřizovatel, poskytne společnosti iQLANDIA, o.p.s. Poskytnutí dotace již schválili 

liberečtí radní. 



„Podařilo se nám s IQLandií domluvit systém kreditu, takže každá z dvaceti libereckých běžných 

základních škol bude moci v tomto pololetí bezplatně čerpat až tři vzdělávací moduly dle svého výběru. 

Cílem je zprostředkovat žákům základních škol nejnovější poznatky vědy, techniky a přírodních věd a 

umožnit jim využití moderní infrastruktury v podobě laboratoří, speciálních přístrojů a planetária,“ 

konstatoval náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Vzdělávací moduly 

podle něj umožňují školám plnit jeden ze střednědobých cílů kvality, jímž je rozvoj přírodovědného a 

technického vzdělávání, pro které většina škol nedisponuje dostatečným odborným zázemím. 

Schválená dotace ve výši 200 tisíc korun bude vlastně kreditem, z něhož se bude odečítat každá 

objednávka. „V případě velkého zájmu základních škol a potenciálního plného vyčerpání dotace bychom 

řešili možné navýšení finančních prostředků, a to i pro druhé pololetí letošního roku,“ poznamenal 

náměstek Langr a dodal, že do budoucna by mohl být podobný postup využit například ve spolupráci 

s Technickým muzeem Liberec. 

 

Kulturní počiny roku 2017 jsou známy, výsledky město odhalí 13. února 
Bod č. 53: Ocenění Kulturní počin roku 2017 

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch vyhodnotila nominace na Kulturní počin roku 2017 a radní města 
v úterý schválili konečné pořadí. Aktéři vítězných počinů získávají 20 000, 10 000 a 5 000 Kč podle 
pořadí umístění. Komise vybírala z celkem 19 nominací, které se za rok 2017 sešly, a zvolila konečné 
pořadí. Slavnostní vyhlášení laureátů nejlepšího kulturního počinu v Liberci se uskuteční 13. února v 17 
hodin v obřadní síni, kdy také budou odtajněny výsledky.  
 
„Musím říci, že letošním pořadím a volbou vítěze jsem přímo nadšen. Protože se přesně naplnilo to, 
s čím jsem soutěž inicioval. Tedy, aby veřejnost dokázala vnímat jako kulturně hodnotné nejen tradiční 
počiny určené pro většinového diváka, jako jsou třeba divadelní představení či velké výstavy, ale stejný 
prostor dostaly možná méně výrazné, ale neméně kvalitní projekty či akce alternativní, menšinové, 
netradiční. Už několikrát jsem řekl, že síla a krása kultury tkví v její velké rozmanitosti, výsledky 
kulturního počinu 2017 to jenom dokazují,“ uvedl náměstek Ivan Langr. 
 
V loňském roce titul a také 20 tisíc korun získala velkolepá Německá výstava 1906/2016, kterou 
společně pořádaly Oblastní galerie Liberec – Lázně a Severočeské muzeum. „Asi nejvíce jsou letos 
zastoupeny výstavy a expozice – třeba Oblastní galerie rovnou třikrát, hned poté úspěšné inscenace 
obou našich divadel i ocenění, která za ně soubory získaly. Nechybí ale ani individuální výkony – 
například vítězství 10 letého houslisty na mezinárodní soutěži či vysoké národní ocenění pro 
sbormistryni Severáčku za její dlouholetou činnost,“ prozradil náměstek primátora Ivan Langr, který 
soutěž o kulturní počin v roce 2016 inicioval. 
 
A jaké další počiny veřejnost nominovala? Oblastní galerie je zastoupena výstavami Srdce v Lázních, 
Giacometti, Picasso a Chirico a Metznerbund, Naivní divadlo úspěšnou inscenací Jsou místa oblíbená 
tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých, Divadlo F. X. Šaldy činohrou Válka, Malex Ballet 
School baletem Sněhurka a sedm trpaslíků, Krajská vědecká knihovna projekty Děti čtou nevidomým 
dětem a Znakokniha Český ráj a jeho tajemství, nechybí ani společná módní přehlídka seniorů 
z Kontaktu a studentek textilní průmyslovky, fotografická výstava Radka TEOPE Drbohlava, projekt KI-
NO Liberec v Pražské 2017, Artweek 2017, nový pavilon Technického muzea Liberec či videoklipy 
Liberec proti šmejdům, které jsou společným počinem města, Kontaktu a Divadla F. X. Šaldy. 
 


