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Tisková zpráva 
po 8. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Přes padesát bodů měla na svém programu 8. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 19. dubna. 

 

Město posiluje kapacity tzv. prostupného bydlení o soukromé byty 
Bod č. 21: Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci 
 
Městu Liberec se podařilo dohodnout s majitelem soukromého bytového fondu na posílení kapacity 

tzv. prostupného bydlení. Na základě rámcové smlouvy bude soukromá bytová správa avizovat městu 

volné bytové jednotky různých velikostí i lokálního umístění a město jí bude zprostředkovávat vhodné 

klienty, kteří jsou už zapojeni do 2. či 3. stupně prostupného bydlení (tréninkové a sociální bydlení). 

„Jde o oboustranně výhodný záměr – město může posílit kapacity svého projektu prostupného bydlení, 

soukromý majitel zase získá pro své volné byty klienty, s nimiž se již v rámci terénní sociální služby 

intenzivně pracuje, a jsou tedy zapojeni do systému zvyšování životních kompetencí, jako je třeba 

finanční gramotnost, aktivní splácení dluhů či přesvědčený osobní zájem pracovat,“ vysvětlil náměstek 

primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Účelem prostupného bydlení je cíleně snižovat počet osob v sociálním vyloučení, tedy předcházet 

ztrátě bydlení či postupně pomoci s bydlením těm osobám, které nemají šanci se samy uplatnit na 

komerčním trhu s byty například kvůli kaucím a dlouhodobě žijí v ubytovnách, v pobytové sociální 

službě či na ulici. Město se svými 1200 byty ale nemá dostatek svých kapacit k tomu, aby prostupné 

bydlení realizovalo v širším měřítku. Proto usiluje o dohodu s majiteli volných soukromých bytů. „Za 

optimální bychom považovali získat takto bydlení pro jednotky desítek osob za rok, i to je ale kvůli 

nedostatku vlastních bytů složité. Od začátku roku, kdy jsme projekt spustili naostro, jsme do vlastních 

bytů umístili asi tři klienty, další jsou adepty 1. stupně prostupného bydlení, nebo na vstup do systému 

čekají,“ uvedl náměstek Langr. 

Prostupné bydlení funguje ve třech stupních, první stupeň (krizové bydlení) je ubytováním na 

ubytovně, v azylovém domě či domě na půl cesty, druhý a třetí jsou pak již bydlením v nájemních 

bytech. Jednotlivé stupně odlišuje nejen intenzita sociální práce (s vyšším stupněm její míra klesá), ale 

i délka nájemní smlouvy (od 6 do 24 měsíců) a další podmínky. „V současné době vyjednáváme i o 

rozšíření kapacity 1. stupně prostupného bydlení zapojením jedné z komerčních ubytoven, která má 

díky námi nastaveným standardům šanci získat ocenění sociálně zodpovědná ubytovna. I tam bychom 

posléze mohli zprostředkovat ubytování klientům, kteří mají aktivní zájem na zvyšování kompetencí a 

postupného dosažení skutečného bydlení,“ dodal Langr. 



Vzájemný převod příspěvkových organizací Sluníčko a Větrník započal 
Bod č.23: Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností 
a závazků příspěvkových organizací DC Sluníčko a DDM Větrník. 
Bod č.24: Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Bod č. 25: Zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 
Bod č. 26: Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domu dětí a 
mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace 
 
Rada města fakticky zahájila první kroky k vzájemnému převodu příspěvkových organizací DC Sluníčko 

a DDM Větrník mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. Poměrně složitá operace, která 

bude účinná k 1.9.2016, zahrnuje bezúplatnou výměnu nemovitostí, zrušení původních příspěvkových 

organizací i zřízení nových, stejně jako konkurzy na jejich ředitele. Záměry převodů Sluníčka a Větrníku 

schválila obě zastupitelstva už v únoru 2016. 

 „Na základě znaleckých odhadů daruje město kraji nemovitosti v hodnotě 30,8 miliónu, kraj městu 

v hodnotě 13,5 miliónu. To je ale vyváženo tím, že kraj přebírá organizaci s mnohem vyšším provozním 

příspěvkem – v roce 2015 takřka 25 miliónů pro Sluníčko oproti 3 miliónům pro Větrník – i rozsahem 

odborných činností. Souběžně se město zavazuje i nadále částečně dotovat provoz jeslí v Holečkově ulici 

částkou 2 milióny po dobu 10 let za podmínky, že kraj v nich zachová stávající režim veřejné služby,“ 

vysvětluje Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu. Všechny 

smluvní i zřizovatelské akty s výjimkou konkurzů a jmenování ředitelů organizací musejí postupně 

schválit zastupitelstva města i kraje. 

DC Sluníčko, zřizované dosud městem, svou činností pokrývá území celého Libereckého kraje a 

poskytuje zdravotní péči dětem do 3 let, provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 

let věku (ZDVOP Paprsek), poskytuje péči o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu (jesle), 

specializovanou péči dětem s očními vadami a ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o 

děti do věku 18 let (zdravotní ambulance v budovách MŠ). DDM Větrník, zřizovaný dosud krajem, svou 

činností pokrývá území statutárního města Liberec a poskytuje služby zájmového vzdělávání podle 

školského zákona (vlastní DDM a V klub) a služby ubytování a stravování (objekt v Oldřichově v Hájích, 

chata na Souši). 

„Celý přechod z města na kraj a naopak je poměrně komplikovaný, protože podle zákona si nelze 

organizace jednoduše předat a pokračovat v jejich činnosti dál. V případě Sluníčka tak budou souběžně 

po nějakou dobu existovat dvě organizace, stará městská a nová krajská, přičemž původní městská 

organizace bude zrušena nejpozději k poslednímu září 2016, zřizovatel Větrníku se změní ze dne na den 

k 1. září 2016. Zaměstnanců se změny nijak nedotknou, organizace si je automaticky mezi sebou 

převedou,“ dodal Ivan Langr. Ředitel nového DDM Větrník bude jmenován s účinností od 1. 9. 2016 na 

základě konkurzu. 

 

Třídění bioodpadu je v Liberci opět dostupnější 
Bod č. 30: Zajištění realizace rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci 

Dalších 1000 hnědých popelnic na biologický rozložitelný odpad z domácnosti rozmístí po městě v 

letošním roce liberecký magistrát. O přistavení nádoby na třídění mohou Liberečané žádat od loňského 

roku, kdy město vyhovělo celkem 1200 žádostem. Radnice letos na jaře rozveze k jednotlivým domům 

600 nádob na bioodpad, zbylých 400 přidělí na podzim. Za jejich umístění i pravidelné vysypávání, tedy 

svoz bioodpadu, nebudou lidé platit nic navíc. 



„Mimo to město umožňuje občanům ukládat bioodpad do velkoobjemových kontejnerů, které jsou 

přistavovány dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Tento odpad mohou odvážet také do sběrných 

dvorů,“ připomněla Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a 

životní prostředí. 

Do hnědých nádob mohou lidé vyhazovat biologicky rozložitelné zbytky z domácnosti rostlinného 

původu, například ovoce, zeleninu, zbytky pečiva, skořápky z vajec nebo shrabanou trávu, plevel či listí 

a další organický odpad. Do nádob nepatří biologický odpad živočišného původu (například kosti), oleje, 

zbytky jídel, psí exkrementy.  

 

Vandalové ničí dětská hřiště. Za opravy dá město 273 tisíc  
Bod č. 31: Nákup náhradních dílů na herní prvky na dětská hřiště v Rochlicích - výjimka ze směrnice 

RM  

Současně s pravidelnou údržbou veřejných také dětských hřišť se město Liberec pustí v letošním roce 

také do nákladných oprav vandaly poškozených hřišť na sídlišti v Rochlici. Poměrně nová hřiště, 

vystavěná v rámci IPRM mezi lety 2009 – 2013, ve vnitroblocích ulic Seifertova, Haškova, Dobiášova, 

Halasova, čelí řádění vandalů. Jedná se o rozbité houpačky, lanovku, takzvané piruety, skluzavku, 

kladiny, atd. Velkým problémem jsou chybějící drobné části herních prvků, jako jsou různé šroubky, 

matice a jiný spojovací materiál. 

„Nová dětská hřiště jsou hojně navštěvována a herní prvky včetně mobiliáře jsou velmi vytěžované. Od 

dokončení prvních herních ploch se naši správci zeleně neustále potýkají s vandalismem v této městské 

části, kdy škody na městském mobiliáři, herních prvcích, pítkách, zeleni a podobně se pohybují v rámci 

několika statisíců korun ročně,“ uvedla náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 

prostředí Karolína Hrbková. 

Rada města odsouhlasila nákup náhradních dílů na dětská hřiště ve výši 273 238 Kč včetně DPH. Po 

objednání a dodání, budou herní komponenty ještě na jaře instalovány pracovníky Technických služeb 

města Liberce, tak aby herní prvky opět byly funkční a byly plně v souladu s normami. 

 

Město přispěje na obnovený Veletrh dětské knihy 

Bod č. 48: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci 

Veletrhu dětské knihy v Liberci v roce 2016 

Také v letošním roce přispěje město Liberec na pořádání Veletrhu dětské knihy. Poskytne dotaci ve výši 

200 tisíc korun. Oblíbený veletrh se bude konat opět v plném rozsahu ve dnech 2. - 4. června 2016 v 

prostorách libereckého Kolosea. Návštěvníci se na veletrhu již tradičně potkají s autory, ilustrátory, 

tvořivými dílnami, Listováním, výstavami a velkou produkcí dětských knih, kterou dovezou do Liberce 

jejich nakladatelé. 

„V době, kdy stále přibývá dětí, které z různých důvodů jen obtížně hledají cestu ke knihám a jejichž 

slovní zásoba i mluvený projev začíná být katastrofální – o nárůstu poruchy čtení v populaci ani nemluvě 

– je návrat k takřka původnímu rozsahu veletrhu jednou ze správných cest. Osahat si knižní novinky a 

přivonět si k nim, setkat se osobně s autory dětských publikací i ilustrací, zapojit se do tvorby samotné 

je ten nejlepší způsob, jak malé čtenáře k aktivnímu čtení znovu přirozeně přivést,“ komentuje Ivan 

Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu. 



Letošní jubilejní 10. ročník se uskuteční se všemi náležitostmi, které vždy k veletrhu patřily. V minulých 

třech letech se návštěvníci museli spokojit pouze s festivalovými dny v krajské knihovně – úspornější 

variantou tradičního veletrhu. K návratu dochází i díky tomu, že se Sdružení pro veletrhy dětské knihy 

rozšířilo o nového člena Mezinárodní centrum Universium, jehož prostory, kde bude veletrh pořádán, 

poskytnou akci důstojný rámec a dojde k úspoře za pronájem. 

Jubilejní veletrh se pod heslem „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“ zaměří na význam ilustrace 

v přístupu dítěte ke knize. Celá akce je pořádána se základní nosnou myšlenkou, ukázat dětem, jejich 

rodičům, prarodičům a pedagogům co největší šíři dětské literatury a pomocí doprovodných programů 

pootevřít cestu k dětskému čtenářství. Zájmem pořadatelů je i nadále zdůrazňovat význam knihy pro 

vzdělávání dětí v době, kdy jsou zavalovány jinými médii, která jim cestu ke čtenářství uzavírají. 

Osobní setkání s autory knih, workshopy a prezentace, které lákají k přečtení knihy (například Listování, 

dílna, kde si děti dotvoří námi vydanou knihu a bezplatně si ji odnesou domů) jsou jednou z důležitých 

cest, která může dítě ke knize přivést. 

 


