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Tisková zpráva 
I. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním prvním jednání konaném v úterý 13. ledna 2009 
zabývali více než 30 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí 
správy města; konkrétně majetkoprávní operace, rozvojové projekty nebo pronájem bytových objektů 
v Zeleném údolí. 
 
Filmový klub v kině Lípa funguje, město upravilo smlouvu s majitelem objektu 
Bod č. 2: „Kino Lípa – žádost o úpravu smluvního ustanovení“ 
 

Radní projednali změnu smluvního vztahu mezi městem a majitelem budovy kina Lípa. Tato budova totiž 
již od roku 1998 patří soukromému majiteli, který však má smluvně zakotvenou povinnost zachovat ve 
vyhrazených prostorách provoz kina po dobu 15 let. 
V souvislosti s ukončením činnosti dosavadního provozovatele obou libereckých kin (Ing. Mužáka) požádal 
majitel nemovitosti původně o úplný zánik této povinnosti. Jak jste již byli informováni v minulých 
tiskových zprávách, město deklarovalo záměr zajistit provoz kina i v následujícím období, a to na základě 
dohody s Filmovým klubem Liberec. S majitelem objektu tedy vstoupil do jednání odbor rozvojových 
projektů a došlo k dohodě, kterou nyní projednali a schválili také radní. 
Hlavními změnami v původní smlouvě jsou takové okolnosti, které vycházejí z již zahájené činnosti 
Filmového klubu Liberec v kině Lípa. Jde o:  

- změnu způsobu provozování kina (dosud měl povinnost provozovat kino přímo majitel nemovitosti, 
nově bude majitel objektu povinen umožnit provoz kina subjektu, který určí město), 

- specifikaci prostor používaných k provozu kina (Filmový klub využívá menší prostory), 
- ustanovení, podle kterého pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu určitému nájemci 

v případě, že kino nebude provozováno déle než tři měsíce, 
- další dílčí úpravy smlouvy. 

 

Nájem pro filmový klub je ve výši 1,- Kč/měsíc, a to na dobu určitou, nejdéle do 31. 12. 2013. 
 

Dodavatel rekonstrukce komunikace na Ještěd je již znám 
Bod č. 3: „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd. Schválení 
výsledků výběrového řízení na dodavatele stavebních prací“ 
 

Čtyři nabídky posuzovala hodnotící komise, která byla jmenována pro účel výběru dodavatele stavebních 
prací v rámci rekonstrukce přístupové komunikace k horskému Hotelu Ještěd a do Sportovního areálu 
Ještěd. Komise složená ze zástupců města, odborníků a právního poradenství doporučila radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení, podle něhož nejvýhodnější nabídku předložila společnost 
STRABAG, a. s. (57 952 270 Kč včetně DPH). 
Radní tento výsledek výběrového řízení schválili a po proběhnutí všech zákonných lhůt může dojít 
k podpisu smlouvy. . 
 

MŠ Pohádka má kapacitu sto dětí 
Bod č. 13: „Povolení výjimky z počtu dětí MŠ Pohádka“ 
 

MŠ Pohádka prošla v nedávné době přestavbou a dostavbou, která umožnila její rozšíření o jednu celou 
třídu. Při navýšení celkové kapacity může zřizovatel na základě žádosti ředitele rozhodnout o výjimce 
v počtu dětí, a to maximálně o 4 děti. 
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Ředitelka MŠ Pohádka se na zřizovatele (Statutární město Liberec) obrátila s žádostí o výjimku z počtu 
dětí ve 4. třídě z 24 na 25 dětí. Celková kapacita tohoto zařízení tak stoupla na 100 dětí. 
 

Jak pracovala komise občanských záležitostí v roce 2008 
Bod č. 21: Zpráva o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2008“ 
 

Rada města vzala tuto zprávu na vědomí. Komise s počtem 8 členů je zaměřena především na občany 
Liberce v seniorském věku, které navštěvuje v jejich domácnostech, případně v domovech důchodců, a to 
každoročně od věku 90 let. Ty jubilanty, kteří trvale žijí v domovech důchodců navštěvují členové komise 
i ve věku 80 a 85 let. Mimo to komise organizuje a zajišťuje občanské obřady, jakou slavnostní životní 
jubilea nebo jubilejní svatby. 
V roce 2008 oslavily svá životní jubilea 4 dámy, kterým bylo 100 a více let (3 dámy 100 let a jedna dáma 
101 let). Tyto dámy členové komise navštívili a předali jim dárkové balíčky a další pozornosti. Ostatní  
návštěvy jubilantů členové komise uskutečnili celkem 319krát v průběhu roku. Dále členové komise 
organizovali 12 slavnostních obřadů u příležitosti výročí svatby (9 zlatých a 3 diamantové), 3 obřady 
předávání stříbrných a zlatých plaket MUDr. Janského dárcům krve (oceněno 125 dárců). 
Poté, co radní materiál projednali, vyslovili velké poděkování všem členům komise, neboť jejich práce není 
jednoduchá a navíc je z velké části vykonávána dobrovolně bez nároku na mzdu. 
 

Bytový komplex v Zeleném údolí od února pro mistrovství 
Bod č. 22: „254 b. j. Zelené údolí, Liberec 2009 – pronájem budov“ 
 

Radní schválili pronájem bytových objektů v Zeleném údolí. Celkem 254 bytových jednotek v ulici 
Krejčího, Liberec 6, bylo postaveno za spoluúčasti státu ve výši 200 milionů korun s tím, že budou použity 
pro potřeby MS Liberec 2009 a následně budou sloužit jako sociální bydlení.  
Odbor sociálních a zdravotních služeb v prosinci loňského roku zveřejnil záměr pronájmu celého areálu 
s možností uzavírání podnájemních smluv předem určenému zájemci – OC FIS NORDIC WSC 2009, a to 
na dobu určitou od 1. 2. 2009 do 6. 3. 2009. Prezidentka organizačního výboru podala ve stanovené době 
žádost o pronájem. Radní tedy nyní schválili uzavření konkrétní nájemní smlouvy.  
Do doby převzetí areálu organizačním výborem bude správcovskou činnost vykonávat odbor zdravotních a 
sociálních služeb, který také bude byty po skončení mistrovství přidělovat zájemcům. 
 

Nové odbory magistrátu již mají své vedoucí 
Bod č. 25: „Jmenování vedoucího odboru technické správy veřejného majetku a jmenování vedoucího odboru 
správního a živnostenského MML“ 
 

V souvislosti s novou organizační strukturou, která na magistrátu platí od 1. ledna letošního roku radní 
jmenovali na návrh tajemníka magistrátu dva vedoucí nově vzniklých odborů. Prvním z nich je odbor 
technické správy veřejného majetku, který od 1. února povede Ing. Ladislav Fuchs, dosavadní vedoucí 
odboru rozvojových projektů. Odbor správní a živnostenský povede od stejného data Bc. Jitka Štíchová, 
bývalá vedoucí dnes již neexistujícího odboru správního. 
 

Dávky hmotné nouze budou někteří klienti dostávat v poukázkách 
Bod č. 26: „Změna způsobu vyplácení dávek v hmotné nouzi odborem sociální péče MML“ 
 

Již od ledna tohoto roku měla platit novela zákona, podle které by bylo minimálně 35% dávky pomoci 
v hmotné nouzi vypláceno klientům prostřednictvím poukázek na nákup zboží ve stanovené hodnotě. 
Dosavadní právní systém výplatu dávek prostřednictvím specifických poukázek rovněž umožňoval, ale 
popisoval tento druh pomoci pouze jako jeden z možných nástrojů. Účinnost této novely ale odsunula další 
novela a právní norma  stanovující dolní procentuální hranici vyplácení dávek hmotné nouze v poukázkách 
tak vstoupí v účinnost od 1. ledna 2010. 
Odbor sociálních věcí libereckého magistrátu však již učinil kroky podle metodiky Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR a oslovil distributory poukázek. Jako nejvhodnější nabídku zvolil návrh společnosti 
Actor Services CZ, s. r. o., která prokázala nejrozšířenější síť prodejen, kde jsou poukázky pro osoby 
v hmotné nouzi akceptovány.  
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Jelikož přípravy na nový systém jsou již ve fázi rozpracovanosti, radním byl odborem sociálních věcí 
předložen materiál, který do praxe zavádí poukázky pro osoby v hmotné nouzi s okamžitou platností. 
Nebudou však uplatňovány plošně, ale pouze v individuálních případech, zejména pro výplatu dávek osobám 
dlouhodobě setrvávajícím ve stavu hmotné nouze, jimž nebrání věk, zdravotní stav ani jiný závažný důvod 
aktivně pracovat. Podíl prostředků vyplácených prostřednictvím poukázek ve vztahu k celkové výši dávky 
bude určován individuálně, na základě posouzení situace klienta. 
 
Prevence kriminality v letošním roce pod taktovkou městské policie 
Bod č. 28: „Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2009“ 
 
V listopadu loňského roku schválilo zastupitelstvo města Koncepci prevence kriminality města Liberec na 
období 2009 – 2011. Jelikož oblast prevence kriminality převzala do své působnosti od ledna 2009 
Městská policie Liberec, její ředitel předložil radním detailní dokument, který stanovuje základní oblasti 
v jakých bude MP působit s cílem pozitivně ovlivňovat vývoj kriminality v Liberci. 
Celkem jde o 10 samostatných projektů, na které se bude v tomto roce upírat pozornost: 

1) Rozšíření městského kamerového systému (reakce zejména na stavební rozvoj města a jeho 
rozšiřování) 

2) Informační letáky (s cílem zajistit základní informovanost občanů a návštěvníků města v oblasti 
bezpečnosti) 

3) Senior linka (s cílem zvýšit bezpečí seniorů v jejich bytech a ochranu seniorů, jedné 
z nejohroženějších skupin) 

4) Sebeobrana pro ženy (s cílem připravit účastnice starší 18 let na nebezpečné situace při kterých 
hrozí fyzické napadení) 

5) Informační systém městské policie (provádění analýz přestupkového jednání s cílem efektivně 
plánovat výkon služby strážníků) 

6) Dětské dopravní hřiště (převzít provoz dětského dopravního hřiště, rozšířit jeho provoz do 
odpoledních hodin a zpřístupnit široké veřejnosti s cílem výchovně působit v oblasti dopravy, 
zejména na mládež) 

7) Besedy a ukázky z výcviku strážníků (zejména pro děti, s cílem zvýšit zejména právní vědomí 
mladé generace) 

8) BESIP prostřednictvím přenosného radaru (zařízení je využíváno v lokalitách, které jsou svou 
povahou či koncentrací provozu kritické z hlediska bezpečnostní situace v dopravě. Mobilní radar 
vyhodnocuje také zatížení jednotlivých komunikací a je tak cenným zdrojem dat pro další orgány) 

9) Prezentace prevence kriminality v médiích 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 13. ledna 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


