
V Liberci 22. ledna 2014 

 

Tisková zpráva 
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Téměř 50 bodů měla na svém programu 2. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila v úterý 

21. ledna 2014. 

Městská policie chce mobilní kameru i monitorovací zařízení do vozidel 

Bod č. 2: Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec 

Liberec patřil v období 2010 – červen 2013 v rámci České republiky k územím s vyšší mírou 

kriminality. V indexu celkové kriminality se místní územní odbor dokonce umístil na 17. místě ze 

všech 79 územních odborů. Radní nyní schválili Program prevence kriminality na rok 2014, obsahující 

konkrétní projekty a opatření, která vyplývají z cílů Plánu prevence kriminality 2013 – 2015 a rovněž 

reagují na aktuální bezpečnostní situaci v Liberci. 

Nejvyšší podíl na kriminalitě měla v uplynulých letech majetková trestná činnost (dohromady 54% 

všech skutků). Dalším velkým problémem byly krádeže motorových vozidel. V tomto ohledu byl 

Liberec ve sledovaném období dokonce pátým nejrizikovějším místem v České republice. Stejně tak je 

dlouhodobě závažným problémem násilná kriminalita, kde byl Liberec v posledních letech také na 

předních příčkách v celorepublikovém měřítku. Naproti tomu samotný rok 2013 přinesl výrazně 

pozitivní posun a je také třeba brát v úvahu, že bezpečnostní analýza, z níž výše uvedené vyplývá, 

identifikuje pouze rizika a ponechává bez povšimnutí pozitivní jevy. 

S ohledem na výše uvedené problémy i celkovou koncepci počítá Program prevence kriminality na 

rok 2014 s celou řadou projektů, na které bude požadována státní dotace. Jde například o rozšíření 

kamerového systému o mobilní monitorovací zařízení s bezdrátovým přenosem obrazových dat, 

pomocí kterého bude možné pružně reagovat na nejrůznější aktuální bezpečnostní rizika. Tato 

kamera by byla umísťovaná v lokalitách rizikových z pohledu krádeží aut a násilné kriminality. Další 

projekt pak počítá s rozšířením kamerového systému o softwarovou aplikaci, která umožní 

automatické čtení registračních značek projíždějících vozidel, aby bylo možné například detekovat 

vůz, který je v pátrání Policie ČR. Na to pak navazuje zamýšlená instalace palubních kamer k detekci 

kradených registračních značek do dvou vozidel městské policie. 

Program prevence kriminality na rok 2014 samozřejmě počítá také s několika osvětovými projekty. 

Po vzoru roku 2013 by měl nadále pokračovat pilotní projekt obecně prospěšné společnosti Maják, 

zacílený na resocializaci mladých delikventů. Dále by měl vzniknout dobrovolnický tým seniorů 

spolupracujících s Městskou policií Liberec na preventivním působení mezi dalšími seniory a 

v neposlední řadě budou preventisté městské policie pokračovat v přednáškách pro děti, seniory i 

dospělé (internetové hrozby dětí) a pořádat prezentace a ukázky. 



Město zpřísňuje podmínky pro provozování hazardu 

Bod č. 4: Další postup při regulaci hazardu na území města 

O něco přísnější podmínky pro provozování hazardu, které začnou platit v Liberci už letos na jaře, 

mají jediný cíl – snížit vizuální přitažlivost heren, ztížit jejich dostupnost, a tím minimalizovat 

nebezpečí, že patologickému gamblerství začnou propadat noví hráči. Do 31. března letošního roku 

by měly z výkladních skříní a zdí libereckých heren zmizet jakékoli (nejen světelné) reklamy, které 

obsahují herní či peněžní symboly, ale také třeba znaky výherních přístrojů nebo symboly karet 

(čtyřlístky, žolíky, srdce, apod.). Současně by už nadále neměl být na vnějším plášti těchto 

provozoven umístěn nápis „herna“, s výjimkou samotného vstupu do herny. Zde může mít nápis 

maximální rozměr 50x25 cm, a musí být černobílý. 

Tato nová opatření, která by měla pomoci ještě více regulovat hazard ve městě, obsahuje dodatek 

číslo 1 ke kodexu chování, dohodnutému s provozovateli hazardu na podzim roku 2011. Nová 

opatření se zavázali majitelé a nájemci od uvedeného data respektovat, tedy upravit režim ve svých 

hernách tak, aby splnili požadavek společenské odpovědnosti vůči liberecké veřejnosti. Mezi další 

dohodnuté podmínky provozování hazardu patří například pro nájemce a majitele těchto zařízení 

povinnost učinit skla výkladních skříní, oken i dveří, zvenčí zcela neprůhledná. Žádný člověk by tedy 

neměl mít možnost z ulice vidět do vnitřních prostor herny, kde jsou provozovány sázkové hry, loterie 

a ostatní hry.  

Majitelé a nájemci těch podniků, kde hazard tvoří jen doplněk k hlavní náplni dané provozovny 

(například restaurace), jsou povinni zařídit, aby z vnějšího pláště podniku zmizelo jakékoli označení 

toho, že je možné si uvnitř zahrát hazardní hru. Nic by tedy nemělo příchozí hosty lákat k tomu, aby 

vešli do restaurace kvůli hazardu. Provozovatelé heren se dále zaváží i k tomu, že zavedou ve svých 

hernách opatření, která budou bránit vstupu opilým, zdrogovaným či agresivním osobám. Vizuální 

kontrolu hostů budou majitelé a nájemci heren vykonávat nově už od 22.00 hodin. 

Od roku 2011, kdy současné vedení města začalo důsledněji potírat hazard v Liberci, poklesl počet 

heren ze 154 na dnešních 100. S novými opatřeními, zpřísňujícími provozování hazardu, se liberečtí 

radní seznámili a vzali je na vědomí. „Je to další náš krok k systematické regulaci. Současně tak 

snižujeme počet heren o další dvě adresy na současných sto,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Šolc. 

 

Nedoplatky na místních poplatcích a pokutách bude vymáhat dvojice exekutorů 

Bod č. 6: Výběrové řízení na soudního exekutora za účelem vymáhání nedoplatků na místních 

poplatcích a pokutách udělených v rámci správních řízení 

Tři z jedenácti oslovených exekutorů reagovali na podzim loňského roku na nabídku statutárního 

města Liberec ke spolupráci při vymáhání nedoplatků občanů a právnických osob na místních 

poplatcích a pokutách udělených v rámci správních řízení. Z nich nyní radní schválili spolupráci 

s dvojicí Jana Bémová (Exekutorský úřad Česká Lípa) a Zdeněk Pánek (Exekutorský úřad Děčín). Na 

nabídku reagovala ještě liberecká soudní exekutorka Soňa Karasová, která ale neakceptovala jednu 

z podstatných výběrových podmínek, zatímco Jana Bémová a Zdeněk Pánek rámcovou smlouvou 

navrženou městem potvrdili. Podmínkou bylo, aby náklady na neúspěšnou exekuci neneslo město. 

 



Nový občanský zákoník si vyžádal změnu předpisu na stanovení nájemného a pachtovného 

Bod č. 16: Interní předpis na stanovení nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví 

SML 

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který vešel v platnost 1. 1. 2014, mění stávající interní 

předpis na stanovení nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec, 

schválený radou města 6. 2. 2007. Radní proto nyní schválili aktualizovaný Interní předpis ke 

stanovení nájemného a pachtovného ve vlastnictví statutárního města Liberec. 

Nový interní předpis, kterým se ruší ten původní z roku 2007, vstoupí v platnost 22. 1. 2014  

a upravuje jak nájemné pro fyzické osoby a podnikatele, tak výpůjčky, pachtovné a zemědělský pacht. 

Všechny ceny za zmiňované formy nájemného a pachtovného zůstávají neměnné. V případě užívání 

veřejného prostranství se nájem nesjednává. 

 

Mateřská škola Kytička hledá nového ředitele  

Bod č. 27: Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Kytička 

Rada města Liberec vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kytička 

v Burianově ulici. Dosavadní ředitelka Hana Teplíková v prosinci oznámila, že se vzdává své funkce. 

Na pozici však setrvá do 30. dubna. Předpokládaný nástup nového ředitele je od 1. května 2014 na 

dobu určitou šesti let. Přihlášky mohou zájemci doručit osobně nebo písemně nejpozději do 12. 

února na adresu Statutární město Liberec, odbor péče o občany, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec, k rukám A. Romanopulu, tel.: 485243375. 

 

Nový přístup k cestovnímu ruchu v Liberci. Město bude lákat turisty k delšímu pobytu a cílí 

také na filmaře 

Bod č. 38: Schválení dílčího akčního plánu odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 2014 

Na základě rozhodnutí Rady města Liberce naváže město na spolupráci s významnými subjekty 

cestovního ruchu a dalšími partnery. V letošním roce bude Odbor sportu a cestovního ruchu 

Magistrátu města Liberec realizovat celou škálu nových aktivit. Pomůže v tom i nový vizuální styl 

turistické prezentace města, včetně výrazné inovace turistického portálu www.visitliberec.eu. 

„Velmi důležitá bude spolupráce města s partnery při vytvoření struktury pro nový produkt cestovního 

ruchu - takzvanou společnou vstupenku. Zefektivníme komunikaci s cestovními kancelářemi a budeme 

usilovat o zlepšení infrastruktury pro skupinové cesty do Liberce,“ uvedl vedoucí odboru David Pastva. 

Všechny tyto aktivity, projekty a akce jsou obsahem dílčího akčního plánu Odboru sportu a 

cestovního ruchu MML pro rok 2014, který nyní schválila rada města. „Chceme Liberci zajistit 

zvýšenou propagaci a zviditelnit hlavní kvality města,“ doplnil David Pastva.  

Zmíněný projekt „společná vstupenka“ chystá radnice ve spolupráci s Libereckým krajem. Smyslem je 

zvýšit zájem turistů o město Liberec jako celek, prodloužit dobu pobytu návštěvníků a vytvořit impuls 



k opakované návštěvě. Zkušenosti s podobnými produkty z jiných destinací ukazují, že je možné 

významně zvýšit zájem o danou lokalitu a ovlivnit proud návštěvníků. 

Jedním z cílů pro letošní rok je sjednocení grafického stylu. „Je potřeba zvolit jasné téma, které by 

jednoznačně a na první pohled upozornilo, že se jedná právě o město Liberec. Jednotný grafický styl se 

tak nově odrazí do vzhledu informačních materiálů, turistického webu, navigačního systému i 

prezentace města na veletrzích a akcích pro veřejnost,“ upřesnil David Pastva. 

Od roku 2014 bude Liberec propagován také jako vhodné místo pro filmaře při natáčení filmů. Odbor 

zmapuje vhodné prostory, historické budovy, technické památky apod. a v této podobě představí 

město prostřednictvím turistického portálu případným zájemcům. 

Úkolem pro následující měsíce je v neposlední řadě revize a doplnění vhodného turistického značení 

ve městě a v okolí a doplnění aktuálních turistických map pro pěší i cyklisty na významných místech. 

Rovněž v letošním roce se město Liberec zúčastní několika veletrhů cestovního ruchu a připraví 

oblíbené akce, jako jsou například Dny evropského kulturního dědictví (v sobotu 13. září 2014) nebo 

nový projekt Barevné léto, jehož smyslem je přitáhnout návštěvníky do města i o víkendu a ve 

večerních hodinách. 

„Schválený akční plán je ukázkou správného plánování činnosti odboru. Na podzim byl vypracován 

návrh akčního plánu, který navazoval na akční plán z minulého roku. Návrh byl představen odborné 

veřejnosti, komisi pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch, která je poradním orgánem rady města 

a projednán na radě. Po schválení rozpočtu byl návrh upraven na základě přidělených prostředků. 

Upravený materiál rada města nyní projednala a schválila. Odbor má nyní schválený plán činnosti na 

rok 2014 zajištěný přidělením finančních prostředků. Dílčí akční plán bude umístěn na internetové 

stránky města mezi dokumenty odboru, takže bude přístupný široké veřejnosti,“ informoval o novém 

dokumentu náměstek primátorky Jiří Rutkovský. 

 

Návrh na výrazné zvýšení finanční podpory města pro sportovní a kulturní aktivity  

na území města Liberec - reakce na změnu zákona o loteriích 

Bod č. 39: Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 -2016 

Bod č. 42a: Návrh financování kultury z rozpočtu města pro roky 2014, 2015 a 2018 

Na základě změny zákona o loteriích došlo k výpadku financování sportu a dalších volnočasových 

aktivit. Prostředky z odvodů za provozování výherních hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií 

a her jsou na základě změny zákona převáděny do rozpočtů města obcí. Sportovní a tělovýchovné 

organizace dlouhodobě žádají o zajištění podpory z rozpočtu města. Od změny zákona bylo 

představeno a projednáváno několik variant přerozdělení prostředků, ale žádný z návrhů nebyl 

schválen. Podpora sportu a tělovýchovy z rozpočtu města nebyla v Liberci po změně zákona 

navýšena, v rozpočtu na rok 2013 byla částka obdobná jako před změnou zákona.   

Razantní zvýšení podpory sportu a kultury ve městě by měl zajistit v letech 2014 – 2016 předem 

pevně stanovený finanční příspěvek. Suma, určená na financování tělovýchovy a sportu pro zmíněné 

období, by měla představovat 25% z příjmů statutárního města Liberec z odvodů za provozování 

výherních hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií a her. V případě nenaplnění výše 

uvedeného příjmu pak podpoří tělovýchovu a sport město ze svého rozpočtu částkou minimálně 10 



milionů korun za každý jednotlivý rok daného období, v roce 2014 by mělo být rozděleno 10 mil. Kč. 

Polovina této částky je určena na podporu pravidelného sportování dětí a mládeže. Výše příspěvku na 

podporu kulturních akcí by měla v uvedených letech dosahovat 15% z příjmů statutárního města 

Liberce z provozování hazardních her s tím, že pokud by se nepodařilo naplnit předpokládané příjmy 

z hazardu, pak půjde do kulturního fondu z rozpočtu města minimálně 6 milionů korun pro každý rok 

uvedeného období. 

„Pokud zastupitelé předložené materiály schválí, bude zajištěna alespoň základní podpora sportu a 

tělovýchovy na území města Liberce, po které sportovci tolik volají. Nově je v materiálu navrženo, aby 

částka nebyla čerpána jen z peněz plynoucích z hazardních her ale také přímo z rozpočtu města, 

pokud by odvody nedosáhly částky 10 mil. Kč. Transparentnost a dostupnost dotací bude zajištěna 

úpravou pravidel pro dotace, která připravujeme také na základě jednání s neziskovým sektorem a 

organizací Oživení. O rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce rozhodne rada města na 

základě doporučení správní rady sportovního fondu, ve které má každý zastupitelský klub svého 

zástupce. Navýšení finančních prostředků, nezávislých na výši odvodů z hazardních her, je jedno z 

koncepčních opatření na podporu sportu v Liberci zaměřené cnn zejména na sportování dětí a 

mládeže,“ upřesnil cílovou skupinu podpory Jiří Rutkovský, náměstek primátorky. 

O návrhu, který schválila rada města, bude jednat zastupitelstvo města na lednovém zasedání. Pokud 

návrh zastupitelé schválí, bude nejbližším rozpočtovým opatření v únoru tohoto roku navýšena 

částka ve sportovním fondu na rok 2014 na výši 10 mil. Kč. 

INFORMACE O DOTACÍCH BUDOU AKTUÁLNĚ UMÍSTĚNY NA WWW.LIBEREC.CZ 

 

Město opět rozdělilo školám a sportovním oddílům 2 000 volných hodin v areálu 

Městského stadionu v Liberci 

Bod č. 40: Poskytnutí veřejné služby pro využití sportovišť v areálu Městského stadionu Liberec  

na období leden až červen 2014 

Přesně 2 000 hodin za kalendářní pololetí mohou v areálu Městského stadionu v Liberci v rámci 

Veřejné služby využívat školy a místní sportovní oddíly. Nárok vzniká na základě koncesní smlouvy 

mezi zadavatelem (statutární město Liberec) a provozovatelem (S group SPORT FACILITY 

MANAGEMENT, s.r.o.), účinné od 1. 1. 2010. Rozhodnutí o přidělení volných hodin přísluší radě 

města. Pro své rozhodnutí využívá rada doporučení sportovní komise, která je poradním orgánem 

rady města. Radní při projednání souhlasili s doporučením komise a na svém posledním zasedání 

schválili seznam hodin přidělených zadavatelem jednotlivým sportovním klubům a školám pro období 

od ledna do června 2014. 

Standardních 500 hodin bude určených školám zřizovaným statutárním městem Liberec. Ze 

sportovních oddílů stráví v prostorách městského stadionu nejvíc času mládež hokejových Bílých 

Tygrů, konkrétně 657 hodin v zimní hale a v hale míčových sportů. Baseballisté týmu Patriots využijí v 

areálu 20 hodin, florbaloví Draci FBC 122 hodin, krasobruslaři BK Variace 167 hodin a házenkáři TJ 

Lokomotiva Liberec 12 hodin. Prostory fotbalového stadionu bude moci po 80 hodin využívat mládež 

FC Slovan a atletický stadion 15 hodin atleti AC Slovan. 140 hodin v hale KORT pak využijí mladí 

Kondoři, 105 hodin v kuželně kuželkáři Dynama a Lokomotivy a 12 hodin na střelnici strážníci 



Městské policie Liberec. 70 hodin zbyde na veřejné bruslení a 100 hodin bude sloužit jako rezerva pro 

statutární město Liberec na jednorázové sportovní akce. 

Pro využití platí pravidlo o zdůvodnění ze strany provozovatele. Pokud některý z klubů nevyužije 

všechny přidělené hodiny, musí provozovatel uvést ke každému z případů důvod. Pokud by nevyužití 

stanovených hodin zapříčinil provozovatel, zvýší se počet hodin v rámci Veřejné služby na následující 

období o dvojnásobek počtu hodin, nevyužitých z důvodů na straně provozovatele. 

Poskytování volných hodin školám a sportovním oddílům je součástí koncepční podpory sportu ze 

strany samosprávy města v Liberci. „Volné hodiny jsou poskytovány zejména pro účely pravidelného 

sportování oddílům, které mají ve sportovním areálu objednané prostory pro sportování. Na 

jednorázové akce slouží rezerva, která je rovněž využívána pro veřejnost, ale většinou na jednorázové 

akce. O přidělení hodin může zažádat kdokoli, většinou se nám daří využít většinu hodin bez převisu 

nabídky nebo poptávky,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky. 

 

Memorandum mezi městem a krajem by mělo narovnat financování příspěvkových 

organizací 

Bod č. 42: Schválení záměru - Memorandum mezi SML a LK 

Řešit dlouholeté nevyrovnané vztahy zřizovatelských kompetencí mezi statutárním městem Liberec a 

Libereckým krajem se bude snažit politická reprezentace obou subjektů. Některé příspěvkové 

organizace, které sídlí na území Liberce, přičemž slouží v menší či větší míře obyvatelům celého 

Libereckého kraje, budou možná nově společně financovat jak statutární město Liberec, tak i 

Liberecký kraj. Vedení města nyní odsouhlasilo záměr přijetí memoranda, které společné financování 

služeb blíže specifikuje. Taková spolupráce má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelný provoz dotčených 

organizací. 

V případě Libereckého kraje se jedná se o Krajskou vědeckou knihovnu, Dětské dopravní hřiště a 

Dětský domov Větrník. Tyto krajem zřizované organizace mají mimo všeobecné rovné služby všem 

obyvatelům Libereckého kraje také dopad převážně pro obyvatele města Liberce. Na druhou stranu 

město Liberec je zřizovatelem organizací, které mají podstatný význam také v rámci kraje. Jedná se o 

zoologickou a botanickou zahradu, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo a Dětské centrum Sluníčko. 

Například v poslední jmenované organizaci, dříve známé jako Kojenecký ústav, tvoří opuštěné děti 

přímo z Liberce dlouhodobě jen jednu třetinu klientů centra. V Česku je obvyklá praxe, že kojenecké 

ústavy zřizují kraje a města maximálně přispívají. 

„Současné rozdělení zřizovatelských kompetencí mezi SML a LK neodpovídá charakteru služeb 

některých příspěvkových organizací, ať už jsou zřizované městem nebo krajem. Z našeho hlediska jsou 

kompetence a zejména platby organizacím rozděleny nerovně,“ řekl ekonomický náměstek 

primátorky Jiří Šolc s tím, že tato nerovnováha má historické kořeny. „Z povahy veřejné správy je 

jasné, že služby, ať městských či krajských organizací, se poskytují rovně a nediskriminačně celé 

veřejnosti bez rozdílu bydliště. Problémem je ovšem finanční zátěž, kterou nesou jen jednotlivé 

subjekty,“ doplnil. 



Podle znění memoranda by proto město Liberec mělo plně financovat služby, které slouží převážně 

občanům Liberce. Liberecký kraj by v případě přijetí memoranda spolufinancoval rozpočty 

příspěvkových organizací, které poskytují regionální, nadměstskou službu.  

O záměru přijetí memoranda bude ještě jednat zastupitelstvo města a poté Rada Libereckého kraje. 

 

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky začnou spolupracovat s kolegy z Berthelsdorfu 

Bod č. 46: Přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ 

k realizaci projektu „JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf“ 

Přeshraniční spolupráci, která bude pro obě strany výhodná, navázala letos JSDH Krásná Studánka 

s německou JSDH Berthelsdorf. Umožní to dotace 1.918,45 eur z Fondu malých projektů 

v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3, jejíž přijetí schválili liberečtí radní. 

Berthelsdorf je částí saské obce Herrnhut, která má cca 6 500 obyvatel a zřizuje hned 5 jednotek 

dobrovolných hasičů. První fáze česko-saského projektu bude spočívat ve společných školeních ve 

zdolávání požárů za ztížených podmínek. Celkové náklady jsou 52 000 Kč, z nichž 85% bude hrazeno 

z prostředků Evropské unie. Vlastní podíl města, který bude financován z rozpočtu oddělení krizového 

řízení, tedy činí necelých 7 800 Kč. 

Tento společný projekt je prvním krokem k dlouhodobější spolupráci, zaměřené na dotační program 

pro zúčtovací období 2014 – 2017. Cílem obou partnerských sborů je získat z tohoto programu 

prostředky na obnovu požární techniky a rekonstrukci hasičských zbrojnic. 

Partner na německé straně, se kterým už JSDH Krásná Studánka bude mít za sebou společný projekt, 

navíc poskytne možnost podávat žádosti o dotace hned na začátku zúčtovacího období programu, 

kdy je v něm ještě dostatek finančních prostředků. 


