Tisková zpráva
Po 4. zasedání Rady města Liberec

Téměř šest desítek bodů mělo na svém programu čtvrté letošní jednání Rady města Liberec, které
proběhlo v úterý 14. února 2012.
Již po delší dobu eviduje Statutární město Liberec velký zájem o svatební obřady a uzavírání
registrovaných partnerství mimo budovu radnice. V loňském roce se takových svazků na neobvyklém
místě uzavřelo 56, o rok dříve jich bylo dokonce 60. Mezi nejčastěji volená místa patří Severočeské
muzeum v Liberci, horský hotel Ještěd nebo hotel Orion. Na přání snoubenců však liberecká radnice
oddává i na jiných místech, které si zájemci zvolí. Oddávající se proto už vydali stvrdit svazek
například na Rašovku, na golfové hřiště v Machníně, v Ruprechticích si pak svatebčané vybrali kostel
U Obrázku, obřad proběhl i na České chalupě nebo na zahradách jejich domů po celém Liberci.
Takové výjezdy však s sebou přináší finanční náklady, proto se město rozhodlo, že za účelem alespoň
jejich částečného pokrytí bude vybírat paušální náhradu, a to ve výši 1.000,- Kč. Z této částky budou
hrazeny náklady na dopravu.
Radní se rozhodli vyjít vstříc poskytovateli sociálních služeb, který SML požádal o finanční pomoc na
úpravu vozidla, jímž bude zajišťovat přepravu postižených upoutaných na invalidní vozík po Liberci.
Částku ve výši 40 tisíc korun použije Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje na
dofinancování nutných úprav automobilu Fiat Ducato, aby mohl provozovat bezbariérovou dopravu.
Všechny ředitele městem zřizovaných základních a mateřských škol čeká výběrové řízení na jejich
posty. Město tak dostojí požadavkům, které jim od 1. ledna letošního roku ukládá zákon č. 472/2011,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj musí zřizovatelé vyhlašovat výběrové řízení
na ředitele, kteří již funkci po určitou uplynulou dobu vykonávají. Pokud současný ředitel vykonává
funkci:
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího
zaměstnance dnem 31. července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance
dnem 31. července 2013,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího
zaměstnance dnem 31. července 2014.

Radní projednali i změnu Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení
veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. V souvislosti s novelizací

zákonné úpravy a nálezy Ústavního soudu může město regulovat provozování nejen VHP, ale i všech
ostatních technických zařízení povolených podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Městu
je od 1.1.2012 umožněno nakládat s nimi podobně jako s VHP. Zároveň tato novelizace zákona
zkracuje vydaná povolení na lhůtu 3 roky. Již v rámci předchozích novelizací citované vyhlášky
přistoupilo Statutární město Liberec k zásadní regulaci provozu heren, kasin a restaurací se všemi
těmito přístroji a v září 2011 stanovilo ZÁVAZNÁ PRAVIDLA – podmínky provozu veřejně přístupných
míst, na kterých lze provozovat VHP a JTHZ. V souvislosti s pravidly provádí kontroly, zda je
provozovatelé dodržují a provádí šetření za účelem zjištění adres provozoven, které jsou uvedeny
v příloze obecné vyhlášky, ale nejsou zde městem povoleny k provozování VHP a nejsou v provozu
JTHZ povolené MF. Mimo to pak nad hernami bdí i strážníci Městské policie Liberec. Na základě všech
provedených kontrol a šetření odsouhlasili radní vyškrtnutí dalších 36 provozoven na území města
Liberec.

V Liberci 15. února 2012

