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Šest desítek bodů měla na svém programu 2. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý 

23. ledna 2013.  

Bod č. 3: Vedení účtů příspěvkových organizací v České spořitelně a.s. 

Analýzou všech bankovních účtů města a jeho organizací byl zjištěn prostor pro významnou úsporu 

nákladů, a proto se radní shodli na jednoznačném doporučení zařídit většinu účtů příspěvkových 

organizací pod bankovní paušál města. Město vede účty u České spořitelny a.s., ke které budou mít 

možnost převést zdarma své účty i příspěvkové organizace. Město tímto ušetří ročně 300 tisíc korun, 

a k tomu další desetitisíce v jednotlivých organizacích. „Souhrnná úspora tímto systémovým 

opatřením v rámci korporátní skupiny město bude činit necelý jeden milion korun ročně. Po úsporách 

v rámci dodávek elektrické energie, čerpání obdobných služeb či nákupu komodit je toto dalším 

krokem v systémových úsporách,“ řekl náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci 

úřadu Jiří Šolc. 

Bod č. 11: Změna formy prodeje nemovitostí 

Kupce pro dvě meziválečné vily, bývalé sídlo ředitelství LVT na Masarykově ulici a bývalou MŠ na ulici 

F. L. Věka v Ruprechticích, bude Statutární město Liberec hledat prostřednictvím realitních kanceláří. 

Provize přitom bude činit 2% z dosažené ceny. Radní tuto formu prodeje schválili poté, co předchozí 

elektronická aukce (vila na Masarykově ulici) a výběrové řízení (vila na ulici F. L. Věka) nepřilákaly 

žádného zájemce.  

Minimální kupní cena pro bývalé sídlo LVT je stále stanovena na 16,506.000,-Kč. Záleží na realitních 

kancelářích, zda přivedou kupce, a zda se jim třeba podaří cenu zvýšit. Za vilu na ulici F. L. Věka město 

požaduje minimálně 9,311.000,-Kč. Realitní kanceláře vybere město formou výběrového řízení. 

Bod č. 22: Poskytnutí příspěvku o. s. Babybox 

Příspěvkem ve výši 10 tisíc korun se rozhodlo Statutární město Liberec podpořit babyboxy v České 

republice. Peníze využije občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM na zřizování nových 

a servis starých babyboxů. Sdružení není financováno žádnými státními příspěvky, spoléhá se tak jen 

na dary. V loňském roce zahájilo sdružení výměnu několik let starých babyboxů, které nahrazuje 

komfortnějšími schránkami nové generace. Nové babyboxy se otevírají samočinně po stisknutí 

tlačítka. Po vložení dítěte spustí váhový senzor automatické zavření dvířek. Vnitřní prostor je 

klimatizován a signalizace včas upozorní zdravotníky na přítomnost novorozence.  



V České republice funguje k dnešnímu dni 54 babyboxů. Ten zatím poslední uvedlo sdružení do 

provozu v Táboře. V Liberci slouží tato schránka pro anonymní odkládání nechtěných dětí na budově 

porodnice již od roku 2008. Za sedm let své existence zachránily babyboxy v celé zemi 79 dětí, z toho 

dvě děti v Liberci.  

Bod č. 30a: Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku o. s. Naděje 

S finančními problémy se potýká občanské sdružení Naděje, které třetím rokem provozuje ve 

Valdštejnské ulici v Liberci nízkoprahové denní centrum. Centru chybějí peníze na zajištění provozu 

v letošním roce a reálně hrozí jeho uzavření a propuštění zaměstnanců. O útočiště by tak rázem přišly 

uprostřed zimy desítky lidí bez domova a v tíživé sociální situaci. Vedení Statutárního města Liberec 

se rozhodlo poskytnout sdružení finanční příspěvek ve výši 150 tisíc korun. O poskytnutí 

mimořádného příspěvku bude ještě rozhodovat zastupitelstvo města.  

Občanské sdružení Naděje čerpalo od začátku na svůj provoz peníze z evropského sociálního fondu 

prostřednictvím projektu Libereckého kraje. V listopadu 2012 však čerpání prostředků z tohoto 

projektu skončilo a na měsíc prosinec poskytlo centru dotaci ministerstvo práce a sociálních věcí. O 

schválení další dotace doposud nebylo rozhodnuto. Provoz denního centra se tak nyní neobejde bez 

dočasné finanční podpory města.  

Pokud město Liberec nakonec příspěvek přidělí, zmíněnou částku ve svých rezervách hledat nemusí. 

Sdružení Naděje totiž poskytuje v Liberci další sociální služby, které jsou financovány i z městského 

rozpočtu. Město by pro svůj příspěvek využilo peníze, které sdružení každoročně vrací městu zpět 

jako nevyčerpané finanční prostředky. 

Denním centrum ve Valdštejnské ulici navštíví v průměru až 70 klientů denně. Tito lidé by jinak trávili 

většinu dne na ulici. Denní centrum tak výrazně přispívá k bezpečnosti zejména ve středu města. 

Centrum poskytuje lidem bez domova možnost osobní hygieny, výměny ošacení nebo vyprání prádla. 

Sociální pracovníci pomáhají s jednáním na úřadech, vyřízením osobních dokladů nebo sociálních 

dávek, a podobně. 

Bod č. 33b: Vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec - 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Radní odsouhlasili vyhlášení III. výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec –

Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Z provedené analýzy aktuálního stavu partnerských projektů, 

schválených v indikativním seznamu předmětného IPRM, a schválené podoby rozpočtu SML na rok 

2013 totiž vyplývá, že určitá část alokace nemusí být vyčerpána. Smyslem výzvy je zajistit dostatečné 

množství kvalitních projektů, které doplní stávající indikativní seznam a které pomohou naplnit 

aktivity, indikátory a finanční plán IPRM. Výzva není nijak omezena. Jediné omezení (ve vztahu k 

předchozím výzvám) vyplývá z usnesení Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod č. 109/2012, 

kterým poskytovatel dotace omezuje dobu, po kterou je možné čerpat dotaci v rámci IPRM. 

1) do 30. 6. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 95% celkových 

způsobilých výdajů projektu, 

2) do 31. 12. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 99% celkových 

způsobilých výdajů projektu. 



Bod č. 34: Harmonogram projednání návrhu územního plánu města Liberec  

Před veřejným projednáváním návrhu územního plánu připravilo město Liberec pro občany čtrnáct 

veřejných besed, na kterých je zástupci města, pořizovatel a projektant územního plánu seznámí 

s návrhem územního plánu města Liberec. Besedy se budou konat postupně v různých částech 

města, od dubna do června 2013. Ještě předtím se uskuteční k tématu seminář pro zastupitele 

Statutárního města Liberec, městského obvodu Vratislavice nad Nisou a členy výboru pro rozvoj a 

územní plánování. 

V rámci informační kampaně předpokládá město vystavení návrhu na webu města a v budově 

nového magistrátu. V jednání jsou i další prostory, například nákupní galerie Plaza (pro zpřístupnění 

návrhu také mimo úřední hodiny). Současně bude v budově nového magistrátu zřízena informační 

kancelář pro veřejnost, která by měla zajišťovat informování občanů v úředních hodinách. Informace 

o projednávání návrhu budou zveřejněny také ve spolupráci s dopravním podnikem města, a to 

umístěním letáků na reklamních plochách v městské hromadné dopravě. Důležité informace, včetně 

oznámení o termínech a místech konání veřejných besed, budou zveřejněny v dalších číslech 

Libereckého zpravodaje, na výlepových plochách města, na webových stránkách novyup.liberec.cz a 

stránkách města www.liberec.cz. Na besedy s veřejností naváže veřejné projednání návrhu dle 

stavebního zákona, které se uskuteční dne 13. června 2013. 

Bod č. 45: Kostelní ulice - oprava komunikace 

V rekonstrukci Kostelní ulice bude v letošním roce pokračovat Statutární město Liberec. Projekt 

naváže na loňskou I. etapu a zahrnuje opravu druhé části Kostelní ulice (podél kostela a zdravotnické 

školy), kde se v rámci takzvaných sdružených investic vymění inženýrské sítě. Hlavně kanalizace a 

vodovod jsou téměř sto let staré a již v havarijním stavu. Na hranici životnosti je i stávající plynovod. 

Současně s rekonstrukcí se celý prostor kolem kostela sv. Antonína Velikého dočká architektonických 

úprav, které přinesou dopravní zklidnění lokality. Návrhem se zabývala také městská rada architektů 

a komise dopravy. Radní se rozhodli ponechat v ulici stávající dopravní režim s parkovacími místy pro 

rezidenty a zrušit parkovací místa pro návštěvníky v prostoru před hlavním vchodem do kostela sv. 

Antonína Velikého. Na místě parkoviště vyroste od kostela směrem k Sokolovskému náměstí alej 

stromů. Prostor ještě doplní odpadkové koše, nové osvětlení, nová dlažba a přibydou místa k 

odpočinku. Parkování bude nadále možné také na stávajících místech v Železné ulici.  

Bod č. 46: Přechod pro pěší v Ještědské ulici – Liberec, Smlouva o provedení překládky 

telekomunikační sítě 

Statutární město Liberec připravuje projekt „Přechod pro pěší v Ještědské ulici – Liberec“. V současné 

době je zpracována projektová dokumentace, je nutné zajistit příslušné stavební povolení. Přechod 

by měl vzniknout blízko místa, kde se sbíhá ulice Ještědská s ulicí Hraběcí v Horním Hanychově a bude 

zvýrazněn také světelnou signalizací. Na základě rozpracované projektové dokumentace je nutné 

zajistit v souvislosti se stavbou překládku vedení veřejné telekomunikační sítě společností Telefónica 

Czech Republic, a.s (Telefónica a.s.). Termín zahájení stavby: 4/2013, termín ukončení stavby: 

12/2013. Přeložku telekomunikační sítě bude hradit město Liberec. Současně radní schválili založení 

projektu na vybudování přechodu pro chodce v ulicích Sokolská a Zhořelecká.  

 



Bod č. 53 a 54: Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl  

Reprezentační prostory historické budovy radnice budou i v letošním roce nadále zdobit umělecká 

díla z Oblastní galerie v Liberci. Radní schválili prodloužení bezplatné zápůjčky. Jedná se o obrazy 

umístěné v zasedacích místnostech č. 202 a č. 210. Radnice má historické obrazy od galerie zapůjčené 

k výzdobě již od roku 2004, další obrazy přibyly v roce 2009. Všechna díla jsou pojištěna a 

zabezpečena samostatným okruhem v elektronickém zabezpečovacím systému. Mezi nejcennější dílo 

patří obraz Zámek Lemberk od Antonína Mánesa z roku 1818 nebo malby zámků Frýdlant a Grabštejn 

od Karla Postla z roku 1815. 

 

V Liberci 23. ledna 2012 


