
V Liberci 3. dubna 2013 

 

Tisková zpráva 
po 7. Radě města Liberec 

 
 

Téměř 20 bodů měla na svém programu 7. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý  

2. dubna 2013.  

 

Město zavádí turistické jízdenky 

Bod č. 2a: Tarifní produkt určený pro cestování za kulturními a zajímavými místy na území SML 

V dalším zkvalitňování služeb pro návštěvníky města pokračuje liberecká radnice. Společně s 

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou zavádí turistické jízdenky. Novinka má 

turistům v Liberci usnadnit cestování mezi jednotlivými památkami a zajímavými místy a zároveň 

podpořit využívání veřejné dopravy. Zavedení nových druhů jízdenek schválili městští radní na svém 

posledním zasedání.  

Město Liberec může turistům nabídnout velké množství atraktivních cílů, které jsou snadno dostupné 

pomocí městské hromadné dopravy. Nové časové jízdenky budou platit na tramvajových linkách č. 2 

a 3, jejichž trasy propojují významné turistické cíle ve městě. Turista si tak může při návštěvě města 

zakoupit jednu celodenní nebo víkendovou jízdenku a dál se už nemusí starat o její platnost. Takové 

jízdenky jsou dnes běžné hlavně v zahraničních městech. 

Základní turistická přenosná jízdenka s platností 24 hodin od označení vyjde na 50 korun, zlevněná na 

polovinu. Tarif ještě nabídne víkendovou rodinnou jízdenku pro skupinku maximálně dvou dospělých 

a tří dětí celkem za 200 korun. Tato jízdenka bude platit nejdříve od pátečního poledne až do neděle 

včetně. Oproti standardním jízdenkám budou skupinové jízdenky doplněné o obrázky tramvají, 

poslouží tak i jako suvenýr. Nové jízdenky budou v prodeji od 10. dubna v městském informačním 

centru, v infocentru DPMLJ a na přepážkách předprodeje jízdenek. První „ostrou zkouškou“ projdou 

jízdenky o víkendu 13. a 14. dubna, kdy do Liberce zamíří turisté ze Žitavy v rámci 40. výročí 

spolupráce obou partnerských měst. 

 

O skatepark se bude starat městská společnost Sportovní areál Ještěd 

Bod č. 5: Návrh Mandátní smlouvy č. 10/13/0004 mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním 

areálem Ještěd, a.s. 

Provoz a správu městského skateparku v Barvířské ulici bude v letošním roce spravovat městská 

společnost Sportovní areál Ještěd. Zajistí otevírání areálu veřejnosti ve stanovené době, údržbu, úklid 



a drobné opravy překážek a vydá provozní řád. Prodlouží také otevírací dobu přes letní prázdniny až 

do 22.00 hodin. Rada města nyní schválila návrh mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec 

a Sportovním areálem Ještěd, a.s. Za provoz a správu skateparku město společnosti zaplatí ročně 50 

000 korun bez DPH. Skatepark má být dle smlouvy otevřený od 1. dubna do 31. října 2013 (v měsících 

duben, květen, červen, září a říjen v době od 8.00 do 20.00 hodin, v měsících červenec a srpen v době 

od 8.00 do 22.00 hodin). Vzhledem k současnému nepříznivému počasí se předpokládá otevření 

skateparku veřejnosti od příštího týdne. 

 

Město nabízí ubytovatelům propagaci zdarma 

Bod č. 6: Návrh vzorové smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a provozovateli 

ubytovacích zařízení 

Zařazení do databáze a propagační materiály zdarma nabídne provozovatelům ubytovacích zařízení 

městské infocentrum. Podmínkou je uzavření nové smlouvy. Podle nové podoby smlouvy, kterou 

nyní město připravilo, budou provozovatelé muset na své webové stránky umístit logo s odkazem na 

Městské informační centrum Liberec. Obsah stávajících smluv je pro rozvoj vzájemné spolupráce již 

neaktuální a nezahrnuje všechny možnosti spolupráce. Odbor sportu a cestovního ruchu magistrátu 

se proto rozhodl v letošním roce ukončit se všemi ubytovacími zařízeními stávající smlouvy a uzavřít 

nové. Ze zrušených smluv nevyplývají pro Statutární město Liberec žádné závazky. Nové smlouvy 

budou již přesně specifikovat práva a povinnosti obou stran. Turistům a návštěvníků města bude 

nadále na webových stránkách městského informačního centra www.infolbc.cz k dispozici přehled 

ubytovacích zařízení z Liberce a okolí.  

 

Čtvrtina příjmů z hazardu v příštích letech poputuje k lidem, kteří se bez pomoci jiných 

neobejdou  

Bod č. 10: Návrh financování sociálních služeb z rozpočtu města v Komunitním plánování pro roky 

2014-2016 

Komunitní plánováni sociálních služeb je v současné době jednou z klíčových koncepcí pro rozvoj 

města Liberec. Je plánem, jak poskytovat smysluplné, kvalitní, finančně dostupné a mezi obyvateli 

žádané sociální služby, které jsou šité na míru potřebám obyvatel. Je sestaven na základě skutečných 

potřeb občanů i zájmů města. Protože tento rok končí starý komunitní plán, připravilo vedení města 

nový pro období let 2014 – 2016. K podpoře komunitního plánu schválili liberečtí radní výši příspěvku 

z rozpočtu města do Komunitního plánu a fondu zdraví pro období roků 2014 -  2016, na úrovni 25% z 

příjmů SML z odvodů za provozování výherních hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií a her, 

za každý jednotlivý rok daného období.  

Snahou města je udržet při neustálém poklesu finanční podpory ze strany státu a dalších zdrojů síť 

sociálních služeb alespoň ve stávajícím rozsahu. Podle návrhu by mělo jít 20 % z celého příspěvku na 

řešení naléhavých situací, 10 % bude přesunuto do fondů, odkud mohou příspěvek čerpat 

neregistrovaní poskytovatelé, a 70 % půjde na Komunitní plán odboru humanitního MML (nákup 

služeb). Finanční prostředky, určené na komunitní plán odboru, budou rozdělovány dle návrhu Řídící 

pracovní skupiny. Zmíněných 70 % financí představuje částku 10.500.000,- Kč. Návrh na výši 

http://www.infolbc.cz/


příspěvku pro Komunitní plán a fond zdraví pro období roků 2014 – 2016 budou ještě schvalovat 

zastupitelé. 

 

Téměř dvacítka neplatičů bude muset brzy opustit městský byt 

Bod č. 11: Výpověď z nájmu 

Kvůli nehrazení závazků vůči městu dostane v nejbližší době celkem 19 obyvatel městských bytů 

výpovědi z nájmu. Statutární město Liberec přistoupilo k tomuto kroku u obyvatel, kde dluh na 

nájemném každý měsíc narůstá, a nájemníci přitom neprojevili snahu své závazky uhradit 

prostřednictvím splátkového kalendáře, anebo se na splátkách s městem dohodli, ale přestali je 

platit. Většinou se jedná o byty standardní v různých čtvrtích města, mezi nimi jsou ale i 

bezbariérové, byty startovací, dále jeden byt zvláštního určení v DPS a jeden byt pro příjmově 

vymezené skupiny občanů. Počet dlužných měsíčních plateb se pohybuje od tří do více než dvaceti. 

Částky, které jednotliví nájemníci dluží, jsou v rozpětí od 10.046,- Kč do 146.685,- Kč.  

 

Životní podmínky sociálně vyloučených osob se stále zhoršují  

Bod č. 17: Zpráva o situaci sociálně vyloučených osob 

V Liberci přibývá lidí, kteří živoří na okraji společnosti. Nejpodstatnějším rysem sociálního vyloučení je 

chudoba a vysoká míra nezaměstnanosti, daná jen základním vzděláním. Za rok 2012 evidoval Úřad 

práce v Liberci 3.142 osob, které jsou více než 5 měsíců bez legálního zaměstnání. Dalších 1.889 osob 

evidovaných na ÚP bylo bez práce déle než 1 rok a 610 osob bylo vloni v evidenci úřadu delší dobu 

než 3 roky. Všechny tyto osoby mají trvalé bydliště v Liberci. Znamená to, že 5% dospělého 

obyvatelstva je déle než 5 měsíců bez zaměstnání. K takovým závěrům došla ve své zprávě pracovní 

skupina pro problematiku sociálního vyloučení, ustanovená v září roku 2012. Skupina pod vedením 

zastupitele Davida Václavíka dokončila zprávu o situaci sociálně vyloučených osob v březnu 2013. 

 

Tuto Zprávu o situaci osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených ve 

Statutárním městě Liberci vzala na svém jednání 2. dubna rada města na vědomí. Schválila současně 

soubor opatření, který by mohl pomoci sociálně vyloučené osoby a celé rodiny začleňovat zpátky do 

společnosti.  

 

Schválená opatření:  

• Pravidelné mapování situace 

• Zavedení agendy sociálního vyloučení do činnosti příslušných orgánů 

města, zejména výborů a komisí (školský výbor, komise pro zdraví a 

prevenci sociálně patologických jevů, komise humanitní) 

• Pověření pracovní skupiny pro problematiku sociálního začleňování 

zpracováním souboru komplexních doporučení 

• Vytvoření elektronického rozcestníku sociálních služeb na území města 

Liberce 

• Podpořit vypracování systému přístupného bydlení a jeho následnou 

implementaci 



 

Pracovní skupina zkoumala také problémová místa, v nichž žijí sociálně vyloučené osoby. Našla je po 

celém Liberci. Těchto lokalit je několik a jejich velikost se pohybuje od 20 po 200 lidí. V současnosti se 

jedná o čtyři problémové ubytovny se zhruba 460 lidmi a 14 bytových domů s přibližně 760 dalšími 

lidmi. Ne všichni tito lidé trpí problémy, typickými pro sociální vyloučení, jako je dlouhodobá 

nezaměstnanost, závislost na sociálních transferech, nemotivovanost. Mezi nejproblémovější místa 

patří zejména sídliště Dobiášova, ulice Vojanova, Chrastavská, U Kolory, Rynoltická a ubytovny 

Ještědská, Riegrova a Rosa v Doubí. 

 

Zpráva pracovní skupiny dále upozorňuje na fakt, že v sociálně vyloučených lokalitách hradí nájemníci 

výrazně vyšší nájemné, než je v Liberci běžné. Nájemné je většinou závislé na počtu osob obývajících 

jednu bytovou jednotku, pro čtyřčlennou rodinu se průměrně pohybuje okolo 10.000,‐ Kč. Rodiny se 

samotnými dávkami na bydlení nehospodaří, z úřadu práce jsou dávky formou zvláštního příjemce 

zasílány rovnou na účet pronajímatelů bytů či ubytoven. Kvalita bydlení však zdaleka neodpovídá výši 

nájmů. Většinou se jedná o malé, zastaralé byty ve špatném technickém stavu, společné prostory 

jsou neudržované. Investice do objektů nejsou téměř žádné. Průměrná výše doplatku na bydlení v 

roce 2012 činila 3.450,- Kč na jednu vyplacenou dávku. 

 

Vzhledem k nedobře sepsaným nájemním smlouvám a chybějící kontrole nájemců a správců se zdejší 

obyvatelé ocitají v situaci věčné nejistoty. Musí se často přizpůsobit jednání, které vykazuje znaky 

šikany. V případě ubytoven je situace ještě horší. Úhrada za ubytování je ještě zvýšena o poplatky za 

použití vlastní televize cca 200,‐ Kč, za použití společné pračky 50,‐ Kč (jedno použití). 

 

Důsledkem a někdy i příčinou života v sociálně vyloučených lokalitách jsou výchovné problémy, 

neadekvátní péče o dítě, v některých případech zanedbání péče či mravní výchovy a celkové ohrožení 

dítěte. Orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) eviduje za rok 2011 ve své gesci 300 klientů s 

výchovnými problémy (z toho 174 osob pod 15 let věku), 119 klientů s trestnou činností a 84 klientů, 

kteří spáchali čin jinak trestný. Soudem nařízený dohled byl v témže roce nařízen u 132 dětí. U 75 dětí 

byla nařízena ústavní výchova, především pak z výchovných důvodů, trestné činnosti, nedostatečné či 

zanedbané péče ze strany rodičů. 

 

V těchto lokalitách jsou dlouhodobá nezaměstnanost, zadlužení, neplacení povinných plateb a život 

ze sociálních dávek považovány za jevy naprosto běžné. Lidé zde žijící se musí na takovéto prostředí 

adaptovat, aby byli schopni v něm přežít.  

 

Nedostatek vzdělání je všem společný. Jak uvádí zpráva o situaci sociálně vyloučených, 

v podmínkách, ve kterých tito lidé žijí, se není čemu divit. Zdejší obyvatelé řeší spíše situace, které se 

týkají jejich základních potřeb a k těm vzdělání nepatří. Lidé se zde domnívají, že i kdyby oni nebo 

jejich děti dosáhli určitého stupně vzdělání, stejně práci neseženou. 

 

Nemálo početnou sociálně vyloučenou skupinu tvoří lidé bez domova. Velký nárůst počtu 

bezdomovců Liberec zaznamenal koncem roku 2010, do té doby se ve městě vyskytovalo jen několik 

jednotlivců bez domova. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků městské policie přicházejí strážníci 

do kontaktu přibližně se sedmdesáti osobami bez domova. Tito lidé obývají různá místa ve veřejném 

prostoru, mezi kterými migrují. Jedná se především o místa v centru města, kde je snadnější vyžebrat 



nějaké peníze, ohřát se u výduchů klimatizací nebo v nákupních centrech. Noci většinou tito lidé tráví 

v opuštěných budovách – například jde o prostor bývalé Textilany, ulice Josefino údolí, Na Františku, 

nebo v lesoparcích či pod mosty. 

 

Azylový dům Speramus v centru města v roce 2012 poskytl ubytování 111 klientům (muži), 

noclehárna pro muže v Kateřinkách poskytla nocleh 117 osobám (z toho se jednalo o 95 nových 

klientů) a nízkoprahové denní centrum Naděje (poskytující především hygienické zázemí a zázemí pro 

přípravu stravy) poskytlo podporu 345 klientům. Další služby poskytují azylové domy pro 

matky s dětmi. 

 

Zpráva pracovní skupiny zdůrazňuje, že situace v sociální oblasti v Liberci má zhoršující tendenci, o 

čemž vypovídají poskytovatelé sociálních služeb, výše zmíněné statistiky i zkušenost městské policie s 

narůstajícím výskytem krádeží potravin a základních hygienických potřeb. 

 

 

Město pomůže k levnějším energiím také svým občanům 

Bod č. 17a: Záměr zajištění sdruženého nákupu komodit pro občany Statutárního města Liberec 

Společným nákupem komodit silové elektřiny a zemního plynu dosáhlo Statutární město Liberec 

významných úspor. Vedení města již v pololetí roku 2012 prověřovalo možnost „zlevnění“ těchto 

položek i pro občany. Nákup elektřiny a plynu prostřednictvím komoditních burz je ale bohužel určen 

pouze pro právnické subjekty. Začátkem roku 2013 ovšem uskutečnilo město Říčany u Prahy obdobný 

„agregovaný“ nákup elektřiny a zemního plynu prostřednictvím speciální elektronické aukce, která je 

„otevřená“ i běžným uživatelům. Postup Říčan se stal inspirací i pro město Liberec. Záměr zajištění 

sdruženého nákupu komodit pro občany Statutárního města Liberec odsouhlasila nyní rada města. 

Další postup vedení města připravuje. Pokud všechno půjde bezproblémově, lidé se nákupu 

levnějších energií mohou dočkat už v tomto kalendářním roce.  


